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SAMENGESTELD
TER GELEGENHEID VAN HET
5 O-JARIG BESTAAN DER NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ

Het Bestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij was, bij het voorbereiden van de plannen ter herdenking van het vijftigjarig bestaan dezer
Maatschappij, van oordeel, dat het in hooge mate aanbeveling zou verdienen, bij die gelegenheid een geschrift te doen verschijnen, dat ook aan
met deskundigen een denkbeeld zou kunnen geven van hetgeen in den
loop van haar bestaan verricht was voor de ontwikkeling der bodemcultuur
in Nederland.
In verband hiermede zou er niet naar gestreefd moeten worden, dat het
geschrift technisch en statistisch aan de strengste eischen voldoet, maar
het zou in ruimer kring plaatsing moeten vinden, teneinde eenig denkbeeld te geven van de bijzondere plaats, die de Maatschappij in Nederland inneemt.
Immers de Nederlandsche Heidemaatschappij is een vereeniging, geheel
op particulieren grondslag ingericht; zij is dus geen naamlooze vennootschap en ontvangt geen algemeen rijkssubsidie.
Haar bestaan en haar ontwikkeling hangen dus geheel af van de wijze,
waarop zij haar taak ten opzichte van haar leden vervult, terwijl dié
taak weder in hooge mate afhankelijk is van hetgeen bij de wisselende
economische omstandigheden vereischt wordt.
Een van de moeilijkste vraagstukken is daarbij steeds geweest het verkrijgen van bekwaam personeel, dat voorlichting en leiding kon geven
met alleen, maar dat daarenboven ook het vertrouwen had van de leden,
die hulp en voorlichting zochten dan wel haar met de uitvoering van
het daaruit voortvloeiend werk belastten.
De opdracht aan den schrijver van het hierbij aangeboden geschrift was
derhalve niet gemakkelijk; hij had aan vele eischen te voldoen en met
name, zonder in technische uiteenzettingen te vervallen, zijn indrukken
onbevangen mede te deelen.
Het wil het Bestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij voorkomen
dat de schrijver er in geslaagd is de uitgesproken wenschen te vervullen
Hl) heeft op duidelijke wijze weergegeven, hoe de Heidemaatschappij
getracht heeft aan de veelzijdige eischen, die aan haar gesteld worden
te voldoen en wat ten bate van land en volk in die periode is bereikt'
V

Met name moge nog eens verwezen worden naar het Hoofdstuk „Opleiding van Personeel", waaruit duidelijk blijkt, dat nevens de Heidemaatschappij vele anderen, zoowel in als buiten ons land, partij trekken
van die opleiding.
Het Bestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij hoopt en vertrouwt,
dat velen van dit geschrift, dat ook den uitgever siert, kennis zullen
willen nemen en dat zij daarin aanleiding zullen vinden, de Maatschappij
te steunen, opdat zij ook in de toekomst op den ingeslagen weg, tot
heil van ons land, kan blijven doorgaan.
LOVINK,

Voorzitter
Scheveningen, November 1937
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Als mijn taak heb ik beschouwd, te verhalen hoe ik de Nederlandsche
Heidemaatschappij hier en daar in ons land aan het werk heb gezien.
Geen verslag dus moest ik indienen, noch ook een dissertatie inleveren.
Neen, er werd van mij een eenvoudige vertelling verwacht, in de
woorden van een belangstellenden toeschouwer die zelf geen vakman is.
Want deze jubileumuitgave is ditmaal niet, zooals zoo menig gedenkboek, bestemd voor een beperkte groep van vrienden. Dit boek moet aldus luidde de opdracht aan den auteur — zich richten tot breede
kringen van ons volk, en met name tot hen, die er eigenlijk nog geen
erg in hadden wat er op dit gebied alzoo gaande is.
Bij dezen moest ik trachten, door het weergeven van mijn eigen
indrukken belangstelling te wekken. Technische uitweidingen dienden
dus evenzeer vermeden te worden als een al te groote uitvoerigheid, laat
staan volledigheid.
Een gevoel van erkentelijkheid en bewondering komt over mij wanneer
ik terugdenk aan mijn samenzijn met die schare van wakkere mannen,
in wier begeleiding ik het voorrecht heb genoten om de Heidemaatschappij in haar doen en laten gade te slaan, alsmede aan mijn
kennismaking met eenige stuwende krachten in verschillende gedeelten
des lands. Hen allen reken ik gaarne tot de beste landgenooten, welke ik
ooit het genoegen had te ontmoeten. Aan hen behoud ik vóór alles een
herinnering van evenwichtig levensgeluk en van rustige scheppingsvreugde, als uitvloeisel van ieders liefde tot zijn arbeid, in kameraadschappelijke samenwerking verricht.

W. J. V. B.
Bilthoven, Augustus 1937
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DE VEROVERING VAN ONZE WOESTE GRONDEN
Onze droge en natte woestijnen. Hulde aan de oudere baanbrekers
der ontginning. H&t is niet enkel heide.' Ontsluiting en ontginning in
't groot, doch exploitatie in 't klein. Hoe zandverstuivingen tot lust
oorden werden. De Peel ais NederJand's Pampa. Frissche nieuwe
dorpen verri/zen. De verharde weg is gangmaker van komende wel
vaart. Wie weet er wat een „Wegschap" is? Van goede en siechte
ontginning. Het Boertanger Moeras bestaat nog slechts achter de grens.
Waar de booheer samen met zijn v ee sliep. Een wedloop tusschen
tmtstekers en ontginners. Vette hofsteden vervangen sombeie leegte.
De rol van herontginning. Uit De K rim komt een Gouden Ploeg.
Nieuwe barakken staan al weer klaar.

ELFS een zoo dichtbevolkt land als het onze kent groote
uitgestrektheden die eigenlijk nergens voor schijnen te deugen, en waar
dan ook vanouds nauwelijks van eenige bewoning sprake kon zijn. Men
denke maar eens aan de heidevelden op onze hoogere gronden, afge
wisseld met drassige veenbeddingen of met kale plekken van rul stuif
zand. Voorts hadden in de lagere en waterrijke streken de inwoners
eeuwen achtereen natte turf gebaggerd uit de omliggende veenmoeras
sen, met het gevolg dat onze bodem op die plekken letterlijk uitgehold
en in flarden gereten werd en meer waterplassen dan landribbels scheen
te bevatten. Aldus zien tenminste de oude kaarten van Nederland er
uit, en ook tegenwoordig kunnen wij aan de ligging der steden en dorpen.

alsook aan den loop der wegen en waterverbindingen menigmaal nog
duidelijk die vroegere toestanden herkennen.
De Nederlander heeft zich bij dezen staat van zaken echter niet berustend neergelegd. Overal in de wereld weet men te vertellen dat weliswaar God de Wereld geschapen heeft, doch dat de Hollander zijn eigen
land heeft gemaakt. Door inpoldering van aanslibbingen, door bedijking
en bemaling van uitgeveende meren en plassen. Maar ook door het
afgraven van turf uit de hoogveenkoeken in de Oostelijke provincies;
en zie, wanneer deze koek op was, bleek er zoowaar een nieuwe waarde
voor in de plaats gekomen te zijn: een mengsel van turfresten met het
zand van den ondergrond bleek een cultuurbodem van verrassende
bruikbaarheid te vormen.
Alle landwinningen van deze soort plachten vanzelf te worden uitgevoerd zoodra en zoolang dit een goede zaak bleek te zijn. Aldus zijn
achtereenvolgens onze groote polders ontstaan, terwijl tevens de ZuidHoUandsche en Zeeuwsche eilanden geleidelijk naar elkaar toe groeiden,
en eveneens de waddendijk steeds verder buitenwaarts schreed. Inmiddels
vraten in het hoogveen de turfkanalen zich telkens dieper de korst in,
door steeds breeder cultuurstrooken vergezeld. Maar aan de allerarmste
gronden, aan de heide en aan de zandverstuivingen, werd niet veel gedaan, want dit zou de moeite toen niet hebben geloond. Enkel onder
bepaalde tijdsomstandigheden of met bepaalde werkmethodes konden
ook deze schrale terreinen voor verovering in aanmerking komen. Soms
was het een toename in de behoefte aan akkerland of weidegrond, die
tot ontginnen dreef. Soms ook een tekort aan bezigheden, resp. een
teveel aan arbeidskrachten. Legeraanvoerders hebben vanouds liever hun
soldaten aan het graafwerk gezet, en stadsbesturen hebben door hunne
leegloopende ingezetenen hever eenigerlei nuttige bezigheid doen verrichten, dan dat zij hen in gedwongen lediggang maar onverschillig op
's duivels oorkussen lieten rusten. Zoo is de gedachte aan werkverschaffing, die in de jongste tijden op zulk een minutieuze wijze is bestudeerd
en toegepast, dan ook reeds van zeer ouden datum. Alleen stond toen
de menschheid tegenover dergelijke problemen nog met veel primitievere
hulpmiddelen en ook gaf men zich van de verschijnselen en van de behoeften nog niet zoo grondig rekenschap als tegenwoordig. Het is dus
geen wonder wanneer bij dit streven om de ontginning van woeste gronden dienstbaar te maken aan de algemeene volkswelvaart, de eerste
pogingen ons wat onbeholpen voorkomen.
Edelmoedige gevoelens van weldadigheid ziet men daarbij op roman2

Ir

'^ -■ I } ■ >■

l i t ; - i.i I J l .

Het lioofdgcbouw der Nedcrlandsche Hcidcmaatsehappjj

te Arnhc

Ontginning van woeste gronden. Eerste bewerk ing met den stooniploeg.

J.

Ontsluiting van woeste gronden door middel van wegenaanleg blijkt steeds een krachtige
prikkel te vormen tot ontginning.

4.

Ook \erbetcring van de ontwatering is lücr\oor van grootc beteckcnis.
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tische wijze dooreengeweven met grootscheepsche gedachten aan verlichte daden van vooruitgang. Ieder is immers een kind van zijn tijd,
en aan ons, die over schier onuitputteHjke middelen van techniek en
chemie beschikken, past stellig een gevoel van vereering en dankbaarheid jegens de breeddenkende pioniers van de verovering onzer woeste
gronden, ook al doen wij het tegenwoordig anders en in vele opzichten
beter. Niet alleen groot-grondbezitters van geboorte zijn het geweest, die
tot ontginning hunner eigendommen overgingen. Ook waren er mannen
onder, die opzettelijk kapitaal beschikbaar stelden om groote complexen
van minderwaardige terreinen aan te koopen en te doen aanpakken.
Aan die baanbrekers, edellieden zoowel als industrieelen en kooplieden,
alsook aan de verlichte overheidsdienaren die daartoe medewerkten en
aan de bestuurders die er de leiding aan gaven, komt onzerzijds een
woord van bijzondere erkentelijkheid toe. Hun voorbeeld heeft aan velen
tot leering gestrekt, als proefveld waarop de mogelijkheden van ontginning aanschouwelijk konden worden voorgesteld.
Nieuwe mogeJi/kheden van hndwinst
Dit oorspronkelijke streven vinden wij terug in den naam dien onze
tegenwoordige organisatie voor landontginning nog draagt: Nederlandsche Heidemaatschappij. Immers, het allereerst dacht men destijds aan
onze kale heidevelden, evenals ook in Denemarken, waar een soortgelijk
initiatief reeds aan het Nederlandsche was voorafgegaan. Maar men
dient dit woord „heide" niet meer zoo letterlijk op te vatten. Al ontginnende komt men immers van het eene op het andere, en aldus heeft
zich gaandeweg een bedrijf ontwikkeld dat zich schier dagelijks opnieuw
aanpast aan opkomende wenschelijkheden. Door groei, maar ook door
afsterven; want wanneer een bepaalde voorziening niet meer noodig
blijkt te zijn, kunnen de bemoeiingen langzamerhand ophouden of in
gezamenlijk overleg aan anderen worden overgelaten. Immers, de
Nederlandsche Heidemaatschappij is vóór alles een lichaam dat bestemd
is om ten algemeenen nutte te werken; dus zonder winstbejag, en enkel
daar waar aan hare diensten behoefte bestaat. Hoe veelsoortig dit optreden in den loop der tijden geworden is, daarvan zal verder in dit boek omstandig worden verteld. Laat ons thans dit verhaal aanvangen met datgene waarmede ook de Heidemaatschappij begonnen is: met de ontginning van heide en andere woeste gronden.
Oorspronkelijk werden hierbij ossenspannen gebezigd, later vervangen
door paarden, door stoomploegen en door motortrekkers. Maar naar-

mate de behoefte aan werkverschaffing aan deze ontginningswerkzaamheden werd vastgekoppeld, kwam meer en meer de spade op den voorgrond, de ruwe schop, door menschenhand gevoerd. Natuurhjk ging
het dan ook langzamer toe, en eveneens moesten de kosten daarbij wel
hooger worden. Maar daarmede wil nog niet gezegd zijn dat deze
werkwijze tevens minder economisch uitviel. Immers, door de beschikbare geldmiddelen zooveel mogelijk te besteden aan loonbetaling, en
zoo weinig mogelijk voor aanschaffing van materialen, kon een veel
grooter aantal menschen geholpen worden dan bij machinewerk. Bovendien had het belangrijkste gedeelte van deze gelden anders zonder
eenige tegenprestatie in den vorm van werkloozensteun moeten worden
uitbetaald, en zoodoende konden dergelijke overheidsuitgaven althans
op vruchtdragende wijze worden besteed. Tenslotte bleek juist deze
handenarbeid in staat te zijn om veel betere resultaten af te werpen dan
een machinale bewerking ooit vermag. Want enkel met de schop kan
men de te ontginnen gronden in een dusdanigen toestand brengen dat
ieder bestanddeel des bodems daar komt te liggen, waar men er'het volle
profijt van kan trekken.
Een bijzonder gunstige factor is voorts geweest de opkomst van de bemestingsmethodes met andere dan den sinds jaar en dag gebruikten stalmest.
Er is waarlijk geen scheikundige kennis noodig om juist voor ontginning
van arme gronden de groote beteekenis in te zien van de chilisalpeter
en andere stikstofbemesting, of van de kali, de phosphaten, de kalk en
wat de chemie nog verder binnen het bereik van den landbouw heeft
gebracht. Voorts konden ook bezaaiingen met stikstofverzamelende
planten zooals lupinen e.d. zelfs den schraalsten zandgrond in staat
stellen om oogsten voort te brengen waarvan men vroeger niet had
kunnen droomen.
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De nieuwe weg Dcume-Oploo, die zeer veel heeft bijgednigen tot ontsluiting van liet
Peelgebied.
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He I'ccl. links in lia.ir nntunrlijkcn staat, rechts reeds ontgonnen tot weiland en boscli.

Nienwc ontginningsboerderij op de Rips.

Eveneens echter verdienen andere maatregelen van meer algemeenen
aard onze aandacht. Zoo verkeerde menig terrein in een toestand van
onvoldoende afwatering. En over de geheele linie kan men zeggen dat
voorafgaande ontsluiting van een moeilijk toegankelijke streek door
middel van wegenaanleg een krachtigen prikkel tot ontginning bleek te
vormen. Het ligt voor de hand dat men bij dergelijke voorbereidende
werkzaamheden een grooter complex te overzien krijgt dan één afzonderlijk stuk grondbezit; hieruit volgt vanzelf de wenschelijkheid om van
den aanvang af een streekplan op te zetten, teneinde de verbrokkeling
van het initiatief te voorkomen, en tevens van te voren rekening te
kunnen houden met de toekomstige ontwikkeling van de geheele
omgeving. Ook wat de ontginning zelve betreft, is gebleken dat de
beste resultaten bereikt worden indien deze in het groot kan geschieden.
De daarop volgende exploitatie daarentegen kan in de meeste gevallen
gerust in het klein worden opgezet.
De bestemming die aan de pas ontgonnen terreinen gegeven wordt, zal
grootendeels afhangen van de mogelijkheden welke de bodemgesteldheid
biedt, alsmede van de behoeften der streek. Zoo zal men de allerschraalste zandgronden van hoogere ligging aanvankelijk voor niet veel
anders kunnen gebruiken dan voor bosch. Zelfs kan men in ons zoo
weinig uitgestrekte vaderland, bij de groote behoefte aan bouwgrond,
zeggen dat alleen de armste terreinen daarvoor bestemd worden,
want zoodra er iets beters van te maken valt, geeft men daaraan
uiteraard de voorkeur. Intusschen is ook het aanbrengen van bosch
geenszins te verachten. Want menige zandverstuiving die hoogstens een
problematisch natuurschoon van woeste verlatenheid opleverde, doch
menigmaal bepaald een gevaar voor de omliggende landerijen vormde,
kon aldus worden beteugeld, en tevens herschapen worden in een
aantrekkelijk landschap dat aan onze snelgroeiende bevolking een welkome gelegenheid tot verpoozing biedt, en dus langs dezen indirecten
weg aan de betrokken streek nieuwe bronnen van inkomsten verschaft.
Bovendien wordt door den boschgroei de bodem gaandeweg rijker aan
humus, een proces dat zich merkbaar versnelt naarmate de bebossching
op oordeelkundiger wijze wordt aangebracht. Met dit laatste aspect zullen
wij overigens verderop in ons verhaal nog nader kennismaken.
De leegte van de Peel
Dit hoofdstuk zal in de eerste plaats gewijd zijn aan de ontginningen als
zoodanig, en daartoe zullen wij achtereenvolgens eenige streken bezoeken
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waar oorspronkelijk slechts leegte heerschte, een vacuum, zoo men wil;
of zooals de Spanjaarden dit bij hun verovering van de Nieuwe Wereld
plachten te noemen: een despoblado, d.i. een onbevolkte streek, zegge
een woestijn. Zeker, niet alleen verre werelddeelen bevatten dergelijke
ledige ruimten. Ook ons kleine land heeft deze gekend. Zoo leerden
wij op school immers dat het grensgebied tusschen Brabant en Limburg
gevormd werd door de Peel, een veenmoeras van aanzienlijken omvang,
en moeilijk van toegang. Over 15 Brabantsche en 4 Limburgsche
gemeenten verspreid vond men daar een uitgestrektheid van ongeveer
100.000 hectaren liggen, waarvan een deel door hoogveen werd ingenomen, terwijl de rest bestond uit heide, vennen en zandruggen. Deze
geheele streek had een slechte ontwatering en weinig of geen wegen.
Dorpen lagen er alleen langs de randen, want alles wat dit gebied
opbracht, was een beetje turf, en voorts kon men er schapen insturen.
Voor zoover er verveend werd, geschiedde dit overigens op hoogst
primitieve en oneconomische wijze. Werd er in Groningen en Drenthe
al spoedig door de Overheid voorgeschreven dat de bovenste, dus jongste
veenlaag in een bepaalden omvang moest worden achtergelaten, — in de
Peel, waar de opkomende industrie van turfstrooisel die zgn. bonkaarde, bolsterturf of grauwveen juist het beste kon gebruiken, verdween
in de eerste plaats deze korst die voor ontginning van zooveel waarde is.
Bovendien werd door de zgn. wilde of boerenvervening de bodem op
veel plaatsen bedorven, althans de kans op een rendeerende ontginning
hier veel kleiner gemaakt. Ook nog andere overwegingen deden het
wenschelijk schijnen om leiding te geven en een overzicht over het
geheele complex te behouden. Er is toen een streekplan opgezet, met
inbegrip van een stelsel voor ontwatering door aansluiting op lagergelegen
waterlossingen, alsmede voor ontsluiting door den aanleg van wegen.
Tegenwoordig ziet die Peel er al heel anders uit. Heldere straatwegen
doorsnijden thans uitgestrekte akkers met rogge, haver en aardappelen,
doch ook zijn er veel loofboomen geplant, zoodat de heele streek er
bepaald vriendelijk uitziet. Maar tusschen die frischbewerkte landerijen
zijn ook heele reservaten aan zand, veen of heide gespaard, zoodat men
ook later nog aan de vroegere verlatenheid kan worden herinnerd.
Een der voornaamste problemen vormde de ontwatering. Voorts is
groote aandacht geschonken aan een rationeele verkaveling, opdat men
er met de landbouwmachines terecht kan; zoo ziet men er tegenwoordig
boerderijen van 12—15 ha. met grootendeels machinale bewerking op
stukken land die tijdens den oorlog nog moeras waren.
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Een Nedemndsche Pampa
In menig opzicht doet dit nieuwe landbouwgebied denken aan de voormalige prairie van Noord Amerika of aan de pampa van Argentinië.
Maar in onze Nederlandsche pampa ziet men op groote schaal boomrijen en boschvakken tusschen de weide- en akkercomplexen aangeplant,
waardoor de eentonigheid gebroken wordt, die zoo menig uitgestrekt
landbouwgebied van overzee tot een weliswaar nuttige maar tevens
troostelooze vlakte maakt.
Overal rijzen nieuwe dorpen in frissche roode baksteen uit den grond
op. Reeds spoedig heeft men hier geleerd om het euvel der lintbebouwing te vermijden, en liever de bevolkingscentra aan te leggen in
de gedaante van vierkante kernen die een eindje van de groote verbindingswegen gelegen zijn. Het dorpsplein wordt bedacht met een aardig
plantsoen, waaromheen zich dan de kerk, de school, een vergaderlokaal
etc. in harmonische bebouwing groepeeren. Bij het ontwerpen wordt
tevens gelet op aantrekkelijke perspectieven. Overleg met deskundigen
op verschillend gebied, waaronder ook de Heidemaatschappij te rekenen
is, zou ongetwijfeld fouten kunnen voorkomen welke later wellicht niet
meer te herstellen zouden zijn. Werken ook de betrokken gemeentebesturen tot dit goede doel mede, dan gaat alles vlot.
Een der oudere dorpen heet Odiliapeel, naar de beschermheilige van
het veen; een jonger dorp zooals Venhorst vertoont reeds vormen die
waarlijk prettig aandoen, vooral wanneer men denkt aan de grauwe en
vormlooze leelijkheid van de meeste prairie- of pampanederzettingen.
Een zaak die veel nadenken gevorderd heeft, was de wijze waarop deze
gronden het beste konden worden uitgegeven. Sommige gemeentebesturen hebben deze terreinen reeds in woesten toestand aan gegadigde
boeren verkocht, opdat deze zelf de ontginning ter hand konden nemen.
Beter was het echter indien de gemeente hare woeste gronden in hun
geheel door de Heidemaatschappij liet ontginnen, waarna het terrein
in reeds verkavelden toestand kon worden uitgegeven. Immers, de
kleine ontginner ziet zich gewoonlijk wegens de beperktheid zijner
geldmiddelen en verdere outillage gedwongen om zoo spoedig mogelijk
een oogst te verkrijgen, dus zonder zich den tijd te gunnen en ook
zonder de hulpmiddelen te bezitten om de ontginning grondig te doen
geschieden. Daarentegen heeft een grootere ontginner allicht gelegenheid om meer zorg te wijden aan de diepte van grondbewerking, het
ontwateren en egaliseeren, of om den pas ontgonnen grond eerst nog
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eens door lupinenbezaaiing te verbeteren. Het verschil in systeem valt
hier en daar duidelijk te herkennen. Voorts is gebleken dat verkoop
op den duur te verkiezen is boven uitgifte in erfpacht, want de boer
werkt nu eenmaal graag op eigen grond.
Als er maar eerst een weg is
Van groot gewicht was het, te zorgen voor goede wegen, o.a. tot aanvoer
van grondstoffen en afvoer der producten. In sommige gevallen zijn de
verharde wegen aangelegd door Rijk en Provincie, op voorwaarde dat
óf de gemeenten, of anders de belanghebbenden zelf het onderhoud op
zich zouden nemen.
Bij sterke verspreidheid van bezit kon laatstgenoemde verplichting
natuurlijk tot moeilijke verwikkeling leiden, en daarom is er een nieuwe
figuur uitgedacht, n.l. een „Wegschap", zulks naar analogie van de
waterschappen, welke laatste titel overigens gemakshalve mede overgenomen is. Aldus hebben wij gekregen een Waterschap „Wegschap
de Peel", als welks secretaris dan fungeert de aldaar gevestigde hoofdopzichter van de Heide Maatschappij, zelf een der oudste Peel-pioniers
die hier in zijn jeugd turf en heiplaggen gestoken en schapen geweid
heeft. De ingelanden betalen hier aan de Provincie de kosten van
jaarlijksch onderhoud op grond van een aanslag die berust op een
classificatie in zones van 500 meter breedte, van de wegen afgerekend; >
de bijdragen varieeren tusschen ƒ 0.50 en ƒ 2.50 per hectare.
Op den duur zal de groote route Nijmegen—Helmond—Antwerpen
dwars door deze Peelstreek komen te loopen, in ongeveer NoordZuidelijke richting. Flinke stofvrije wegen doorsnijden het geheele
gebied reeds N—Z en W—O. Hier en daar zijn prachtige bosschen
aangelegd. In de eerste tijden heeft men dit nog op de oude, nogal
eentonige wijze gedaan, maar tegenwoordig heeft de nieuwere methode
algemeen toepassing gevonden, om niet enkel dennen, maar ook andere
naaldhoutsoorten en loofhout te planten, zoodat gaandeweg een
gemengd bosch van groote afwisseling ontstaat, met de mogelijkheid om
nu eens de eene, dan weer de andere boomsoort te doen overheerschen.
In een volgend hoofdstuk komen wij hierop terug. Een van deze boschcomplexen is eigendom van de Mijn Laura, met de bedoeling om in
tijden van oorlog of van andere stagnatie tenminste een reserve aan
mijnhout te bezitten. Een brandtoren van 15 meter hoogte geeft
gelegenheid om deze uitgestrekte bosschen te overzien met het oog
op brandgevaar.
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Nieuwe Peeldoipen
De oudste Peelkoloniën van den nieuweren tijd zijn IJsselsteyn, genoemd
naar den toenmaligen Minister van Landbouw (dus tijdens den oorlog)
en De Rips. In de Rips is pas in 1920 een aanvang gemaakt met het
verharden der wegen. Wegens gebrek aan werkkrachten trad in deze
ontginning — toen nog geheel groot-grondbezit — een zekere stagnatie in,
en daarom bleek het gewenscht om een kerk, een pastorie en een school
te stichten, teneinde vestiging te bespoedigen. De priesters van het
H. Hart verklaarden zich tot medewerking hieraan bereid, mits de
betrokken grondbezitters ƒ 30.000.- bijeenbrachten als bijdrage in de
kosten. Dit bedrag was spoedig bijeen; naar analogie van waterschap en
wegschap zou men hier dus van een „kerkschap" kunnen spreken.
Verschillende hoeken van dit groote Peelcomplex staan onder afzonderlijke namen bekend. Zoo ligt hier ook de zgn. Jodenpeel, een
oppervlakte van 277 ha. hei met vennen. De gemeente gaf aan de
Heidemaatschappij opdracht om dit gebied te verkavelen, te ontwateren
en te beploegen; eigenlijk had het ook nog geëgaliseerd en met lupinen
bezaaid moeten worden. Vervolgens is het door de gemeente aan
diverse boeren verkocht, met verplichting om er binnen de vijf jaar een
boerderij op te bouwen. Niet ver van de nieuw gestichte kerk en school
is een bouwvereeniging aan het werk getrokken om huisjes voor landarbeiders te zetten, telkens twee in een blok, en elk met V3 ha. land
voor eigen gebruik. De bewoners werken dan deels bij de boeren, deels
bij de Heidemaatschappij, en deze laatste geeft zich veel moeite om de
nieuwe kolonisten tot een hoogeren trap van bedrijfskunde te brengen,
o.a. door het uitschrijven van onderlinge wedstrijden in het verbouwen
van allerlei gewassen.
In de gemeente Deurne, wier geheele grondbedrijf aan de leiding der
Heidemaatschappij is toevertrouwd, liggen nog groote stukken Peel in
den oorspronkelijken toestand, als veengraverij in een lap morsige hei.
Om daar te komen, moeten wij echter eerst een heel stuk rijden door
uitgestrekte nieuwe akkers, waar zelfs reeds niets minder dan kostelijke
tarwe opgroeit, een graansoort die een zeer goeden bodem verlangt; en
dat is, op een voorbezaaiing met lupinen na, nog wel het eerste gewas, dus
terstond na de ontginning! Ziedaar wat er bij oordeelkundige ontginning
bereikt kan worden: een voortreffelijke tarweoogst, daar waar kort geleden
nog onbruikbare wildernis lag. Is de vervening echter lukraak door kleine
grondbezitters ondernomen, dan blijven er zoovele kuilen met water
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en zoo weinig grauwveen achter dat ontginning enkel met hooge kosten
van egaliseering kan geschieden. DergeHjke terreinen kunnen dus pas
aan de beurt komen in tijden van werkloosheid, met overheidshulp in
de loonen. Daarvoor zijn zij juist bijzonder geschikt, want zij vragen
hoofdzakelijk om handenarbeid, en wanneer de Overheid termen vindt
om deze in werkverschaffing te bekostigen, kan door diep te graven en
met veel grondverzet de bodem alsnog op doeltreffende wijze worden
ontgonnen.
Wij rijden hier over een breeden zandweg. Rechts prachtige akkers met
haver, rogge en tarwe. Links echter de oude toestand: hei en struikgewas, met diepe kuilen waar de boeren geheel stelselloos hun turf voor
huisbrand uitgehaald hebben. Aan de eene zijde kleppert de maaimachine, aan de andere heerscht doodsche leegheid.
In de oudere streken ziet men af en toe ook nog kleine stukjes zgn.
boerenontginning, met bulten en kuilen, slecht geëgaliseerd en gebrekkig ontwaterd. Het is dan ook aan den stand der gewassen te zien, want
deze staan er onregelmatig en niet erg welvarend bij. Hier wreekt zich
de voorheen wel eens met misplaatste sentimentaliteit verdedigde
gedachte dat de boer alles zelf moet doen, ook het ontginningswerk.
Nu pleisteren wij even in de herberg van IJsselsteyn, dus in een fonkelnieuw dorp. Langs de wanden staan rekken met iets wat op biljartstokken lijkt; maar bij beter bezien blijken het handbogen te zijn, van het
gilde der boogschutters. Een merkwaardig mengsel van tijdperken: deze
middeleeuwsche bogen hebben handvatten waarvan het eene van leer
met vergulde empire-randjes is, het andere van moderne geribbelde
rubber. Een ander rek draagt de bontgevederde pijlen, en op het buffet
zie ik een stapeltje dikke schoolschriften liggen, met cijfertabellen van
de trefresultaten. De smid, die daar de gelagkamer binnentreedt, draagt
een blauwen werkkiel met ritssluiting. Hier staren eeuwen elkander aan!
Het voorheen beiuchte Boeitange
Er liggen in ons vaderland verscheidene van die uithoeken wier naam
vanouds een gevoel van verlatenheid suggereert. Zoo strekte zich voorheen op de grens tusschen Groningen en Duitschland het vermaarde
Boertanger moeras uit, een ontoegankelijke streek, wier eenige plek van
doortocht bewaakt placht te worden door het fort Boertange. Hier liet
reeds in de 17e eeuw de schrandere hopman Modderman door zijn soldaten een ontwateringskanaal graven, dat nog heden het Moddermansdiep heet. Maar wat deze simpele vaart niet vermocht te volbrengen.
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dat heeft de verharde weg klaar gespeeld, die door de Heidemaatschappij
in opdracht van de Vereeniging van Groningsche Gemeenten is aangelegd van Sellingen (gem. Vlagtwedde) naar het grensgehucht Boertange,
een afstand van i i km. Aldus werd een gebied van 2000 ha. woeste
grond opeens ontsloten voor kolonisatie, en wat tevoren een veenmoeras
was, strekt zich thans uit als een onafzienbare vlakte met tarwe en
andere veldvruchten; een voorbeeldige streek van landbouw op groote
schaal. Ziedaar wat er bij flink aanpakken en onder zaakkundige leiding
te verrichten valt, juist in een tijdperk van groote werkloosheid, zooals
wij in de laatste jaren hebben doorgemaakt. En met groote erkentelijkheid dient hier, naast het aandeel der Heidemaatschappij vermeld te
worden het werk van zoo menige plaatselijke stuwkracht van groot
inzicht en doorzettingsvermogen.
Het Nederlandsche voorbeeld wordt thans ook aan de andere zijde der
grens door de Duitschers nagevolgd, maar onze buren bezigen die
streek hoofdzakelijk als verblijfplaats voor 5-6000 zwaargestrafte misdadigers, die met mitrailleuses bewaakt worden. Er ligt dan ook weinig
aantrekkelijks in om uit het dorpje Boertange (welks stervormige
gedaante nog aan het oorspronkelijke fort herinnert) even de grens
over te wippen . . . .
Een vene uithoek
Nog duidelijker treedt dit verschil ter weerszijde van de landspalen aan
den dag wanneer men den uithoek bezoekt die zich, volgens de landkaart, achter Coevorden uitstrekt. Menige bewoner van het midden des
lands zal meenen dat dit afgelegen Drentsche stedeke reeds het einde
beteekent, waar niets meer achter ligt. Zoo was het inderdaad ook in
vroegere tijden, toen de vesting Coevorden den eenigen doortocht
tusschen de Drentsche veenmoerassen beheerschte, en in de handen
van „Bommenberend", den oorlogszuchtigen bisschop van Munster
(Bernard van Galen belegerde Groningen in het rampjaar 1672) het
Noorden des lands voor een inval blootlegde. Beoosten Coevorden in
de drassige laaglanden langs de Schoonebeek, was er nog voor kort
geen doorkomen aan. Een achterlijke boerenbevolking leidde hier een
ongezond bestaan. Zelfs onder het vee heerschte een opmerkelijk hooge
stertte. loch is de grond hier zeer humusrijk, maar de bodemstructuur
was verkeerd.
Als eerste stap tot vooruitgang zijn hier toen proefvelden voor cultuurverbetermg aangelegd, en bovendien ging de Heidemaatschappij onder
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de boeren zgn. „pijpavonden" organiseeren, teneinde geleidelijk het
vertrouwen van dit tegenover nieuwe methoden vreemd staande volkje
te winnen. Sinds 1910 hebben gaandeweg kleine maar geslaagde proefnemingen met grondiger ploegen en met soortgelijke verbeteringen het
pleit gewonnen, en alom zijn door de Heidemaatschappij bruikbare
wegen aangelegd. Als gevolg van dit alles strekt zich hier thans
een gebied van behoorlijke akkers en van bijzonder rijk grasland uit, in
plaats van de uiterst primitieve booëcultuur van vroeger, een elementaire
vorm van vetweiderij die als volgt toeging. Een koeherder knutselde van
stroo een hoogst simpele hut in elkaar, de booë, waar hij als „booheer"
tesamen met zijn vee in sliep. Het heele jaar weidden deze halfwilde
beesten buiten, maar de winternachten brachten ze in dien primitieven
stal door, waar de herder dan voor de sneeuwdagen wat hooi bijeengehaald had. Met den stalmest werd in de allernaaste omgeving het
veen zoo'n beetje in cultuur gebracht, maar men zal zich kunnen voorstellen hoe luk-raak dit toeging. Tegenwoordig zijn er nog een paar van
die boo-hutten over, en het zou waarlijk de moeite waard zijn om deze
als curiositeit te bewaren. Rondom, tot aan de Duitsche grens toe, is dit
land thans ontwaterd en in cultuur gebracht. Aan den anderen kant
van de grens heerscht echter nog woeste leegheid. Een kleine opmerkelijkheid van dezen Schoonebeker uithoek is, dat hier nog wat ijzeroer
gewonnen wordt, hetwelk in Delfzijl naar Engeland wordt verscheept.
Zoo kan men toch nooit beweren dat men zijn land volledig kent!
De turf maakt phats voor akkers
Iets verder Noordelijk begint dan het groote Drentsche hoogveengebied,
een streek die zich in volle ontginning bevindt, want juist in deze
omgeving is de werkloosheid in de laatste jaren bijzonder groot geweest,
als gevolg van de verminderde rentabiliteit der turfwinning. Alleen reeds
binnen de gemeente Emmen heeft de Heidemaatschappij sinds 1921
gemiddeld ongeveer 500 ha. per jaar ontgonnen, voor particuliere grondbezitters, met behulp van werkverschaffing.
Het veen ligt hier hoog, en de kanalen diep, zoodat het bijzondere
zorg vereischte om een bruikbaren waterstand te verkrijgen. Dit alles
is echter door alle betrokkenen met groote energie aangepakt. Doch
ook de vervening zelf werkt in een snel tempo, vooral daar waar turfstrooisel gewonnen wordt, zooals in de bedrijven der Drentsche Landontginnings Maatschappij „Griendtsveen" uit Rotterdam. Hier ontstaat
dan een goede dalgrond, n.l. een mengsel van jong bolsterveen met
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zand, een bodem die hooge prijzen opbrengt voor de cultuur van rogge,
aardappelen en tarwe, doch ook voor groven tuinbouw (peen, paarde
boonen, kool, etc.). Tevoren was hier echter niets dan heide, waaraan
dorpsnamen zooals Erica nog herinneren.
Soms ziet men ontginning en vervening als het ware een wedstrijd
houden. Nauwelijks is de turf weggestoken, of reeds volgt de ontginning
op den voet. Soms staat midden op een aardappelveld nog een laatste
stapel turf op vervoer te wachten, doch de boer is maar vast begonnen.
En met trots wijst de hoofdopzichter der Heidemaatschappij ons
verschillende perceelen met fraaie gewassen aan: dit hebben wij verleden
jaar ontgonnen, en kijkt U eens wat een aardappelen! Hier zijn wij nog
aan bezig, en daarginds komt volgend jaar aan de beurt.
Toen de Norit Maatschappij hier een fabriek wilde stichten voor de
verwerking van turf tot hare koolstofpreparaten, wenschte zij eerst te
weten hoeveel veen er nog als grondstof aanwezig was. De Heidemaatschappij heeft toen den voorraad eens opgenomen, en bevonden
dat er zeker nog wel voor vijftig jaar genoeg zou zijn. Zoo lang kan men
dus ook nog doorgaan met het ontginnen, en vervolgens zou dan ook
de thans nog in zgn. bovenveen-cultuur bewerkte bodem aan de beurt
kunnen komen. Dat is een soort van natuurlijke reserve aan turf, die
gevormd wordt wanneer een eigenaar niet kan wachten tot zijn grond
uitgeveend is, doch onmiddellijk oogsten noodig heeft. Men brengt dan
boven op den turfbodem een laagje zand aan, en gaat dit tesamen met
het bolsterveen omspitten, dus zoodanig dat de turf onder dezen teelbodem ongerept bewaard blijft voor latere afgraving. Deze wijze van
cultuur geeft reeds terstond goede opbrengsten aan rogge en aardappelen; soms blijkt het echter moeilijk om aan het benoodigde zand
te komen, want in die omgeving is het al turf wat de klok slaat.
Wij reden tot aan de Duitsche grens, waar een hooge en steile veenrand de afscheiding aangaf. Aan Nederlandsche zijde, dus in de laagte,
onafzienbare velden met goede gewassen. Aan de Duitsche zijde vari
den grenssteen daarentegen slechts een wildernis van struikgewas en
heide, zonder natuurschoon of andere bekoring, en slechts hier en daar
een lapje bovenveencultuur.
Jets ovei heiontginning
Ook een eindje verder het Noorden in ziet men hetzelfde beeld Daar
ligt een streek die het Hebrecht heet, eigendom van de Landbouw
Maatschappij Westerwolde uit den Haag. Dit was een onvoldoend
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ontgonnen terrein, hetwelk door de Heidemaatschappij nog eens grondig
onder handen genomen is. Hier is thans een bloeiend land in wording,
met een indrukwekkende reeks van forsche boerderijen. Er is een groote
weg aangelegd en een kanaal doorgegraven en hiervan kon weer een
verderop gelegen gedeelte profiteeren, het Rhederveld, dat toebehoort
aan de meergenoemde Vereeniging van Groningsche Gemeenten. Ook
hier is in werkverschaffing door de Heidemaatschappij een uitgestrekt
gebied ontgonnen, dat doorsneden is door een breeden hoofdweg.
Wij hebben zooeven al terloops de zgn. herontginning op onzen weg
ontmoet. Dit is een correctief op oudere arbeidsmethoden, uit een
periode toen men, hetzij door gemis aan ervaring, hetzij om economische
redenen, minder grondig te werk ging. Het succes van de nieuwere
ontginningen heeft er toen vanzelf toe geleid dat men ook de voorheen minder goed geslaagde terreinen nog eens nader ging bekijken.
Dank zij de werkverschaffing valt er dan gewoonlijk nog heel wat
terecht te brengen door opnieuw, doch dan aanmerkelijk dieper, den
grond om te spitten. Een goede boer trekt spoedig uit de hoogere
opbrengsten die hij elders ziet, de overigens voor de hand liggende
conclusie dat het beter kon, en hij volgt dan ook gereeder de verdere
adviezen van de Heidemaatschappij, zooals ter zake van bemesting,
zaaigoed, enz.
Een ras van hndmakeis
Een bevolking van geboren ontginners vindt men in een landstreek in
Zuidoost Drenthe, die onder de namen De Krim en Anerveen bekend
staat. Hier zijn met herontginning opmerkelijke resultaten bereikt,
zoodat er tegenwoordig zelfs tarwe kan worden verbouwd; en dat nog
wel in een streek waar af en toe een overgebleven smalle veenrug doet
zien dat hier vroeger de turf een meter dik zat. Uit dit gebied is dan
ook een ras van voortrekkers afkomstig, welks afstammelingen wij in
menige andere streek aan het werk kunnen zien. Trouwens, ook deze
Krimbewoners zelf zijn oorspronkelijk van elders gekomen, vooral uit
Groningen en uit den Gelderschen Achterhoek. En toen de Krim van
kale veenvlakte reeds herschapen was tot een vriendelijk landschap met
welvarende boerderijen tusschen lommerrijk geboomte, toen zijn op
hun beurt de jongeren op zoek gegaan naar verdere expansie. Een uitgestrekt terrein voor nieuwe werkzaamheid vonden zij in het Oosten van
Overijsel, in de streek die het Bergentheimer Veen heette, doch die
tegenwoordig beter bekend raakt als de ontginning De Gouden Ploeg.
H

In Overijsel was de turfwinning vanouds minder oordeelkundig geschied.
Want hier was niet, zooals in Groningen en Drenthe, de vervener tevens
ontginner, die dus, nog afgezien van de wettehjke verphchting, ook
zelf alle reden had om de „bonken" of „bolsterveen" na het weghalen
van de turf terug te plaatsen. De Overijselaar was enkel vervener, en
daar zijn bedrijf geheel was ingericht op de fabricage van turfstrooisel,
kon hij juist die bonkaarde het beste gebruiken, evenals wij dit ook reeds
in de Peel hebben aanschouwd. Bovendien was in dezen uithoek de
ontwatering niet zoo eenvoudig, want het Overijselsche Kanaal ligt hoog,
en zoodoende kan men langs natuurlijken weg alleen op de Vecht
uitwateren. De bodem lag er nog precies zoo bij, zooals de vervener
hem had laten liggen: vol waterkuilen en kienstobben, dat zijn boomstronken van het woud dat weleer deze veenstreken heeft bedekt.
Opmerkelijk is dat hier ook eenige kalkbranderijen ontstaan waren,
wier grondstof, de schelpen, hierheen werden aangevoerd omdat de turf
als brandstof ter plaatse goedkoop was.
De Gouden Ploeg aan het weik
In 1911 was dit heele gebied nog een slordige wildernis. Toen is de
Heidemaatschappij er aan het werk getrokken, maar tijdens den wereldoorlog moest men zich vrijwel geheel toeleggen op de brandstofwinning,
want aan meststoffen en werkkrachten heerschte toen te groot gebrek
dan dat er ontgonnen kon worden. Pas de werkloosheid die na den oorlog
m het veenbednjf ontstond, gaf den stoot tot ontginning op een schaal
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van beteekenis, maar toen waren het vooral de boeren uit de Krim die
hier hun kans zagen. Van de eigenaren, wier hart geheel aan de turfwinning was verpand, kochten zij stukken van dezen verwaarloosden
grond aan, en vervolgens ontgonnen zij dezen in werkverschaffing, met
overheidssteun in de loonen. Aldus zijn hier middelgroote bedrijven
ontstaan van 30—40 ha. Als echte kolonisten beginnen zij op bescheiden
voet. De vrijgezellen, thuis sober opgevoed, behelpen zich aanvankelijk
veelal met als woning een oude autobus die in den grond wordt
ingegraven, of met een primitieve keet die ze met hun ploegpaard
deelen. Pas als het bedrijf zoover op streek is dat ze kunnen trouwen,
gaan ze een eigen huis bouwen, hoewel meestal eerst de schuur aan de
beurt komt, met een leege plek daarvoor, waar dan straks de woning
zal verrijzen. Doch beginnen zij zich eenmaal in te richten, dan doen
ze het ook telkens weer beter dan hun voorman, zoodat men reeds aan
het uiterlijk der boerderijen zoo ongeveer den ontwikkelingsgang van
deze kolonisten kan nagaan. De meeste behuizingen zijn bepaald heel
aardig en frisch aangelegd, een sieraad voor het land. Ik zag er, waar
na 1-jarig bestaan reeds een voortreffelijk gewas van rogge, tarwe,
paardeboonen en aardappelen groeide; deze laatste worden keurig in
kistjes verzonden. Een eindje verder stond een houten loodsje waarin
1 paard en 2 boerenkerels woonden; volgend jaar gaan ze trouwen, en
dat beteekent dan weer twee flinke nieuwe boerderijen. Schamel steken
daarbij af de bekrompen huisjes uit den ouden tijd, die hier en daar

langs de vaart nog te zien zijn, wachtende op afbraak, want ook als
stoffeering van het landschap zijn ze waardeloos.
Het land ligt hier beneden het peil van het kanaal, zoodat het
gedraineerd moet worden, waarna het overtollige vocht in afwateringsslooten onder het kanaal door wordt doorgeleid naar de hoofdsloot die
het tot aan de Vecht brengt. Het oorspronkelijke turfkanaal, de van
Royenwijk, die thans geen zin meer heeft, zal op den duur gedempt
worden om dienst te doen als een centrale verkeersweg, met lommerrijke
beplanting. Hier en daar worden voor verpoozing stukjes bosch gespaard
of nieuw aangelegd. De kavels zijn er flink van afmeting, wat natuurlijk
het werk vergemakkelijkt.
Er zit in deze streek nog heel wat turf, zoodat de ontginning steeds
voortgezet wordt. Kenmerkend voor dit ras van flinke en verlichte ontginners is evenwel dat zij het eigenlijke ontginningswerk hoe langer hoe
meer opdragen aan de Heidemaatschappij, en zichzelf geheel bepalen
tot het landbouwbedrijf. Aldus verricht ieder die bezigheden waartoe
hij het meest geschikt is, en er is bij deze in cultuurbrenging nog geen
vierkante meter gronds mislukt.
Wat de bloei van deze Gouden Ploeg in die geheele streek aan werkverruiming gebracht heeft, kan men zich nu wel voorstellen. En dan te
bedenken dat dit alles voor den oorlog slechts rommelland van geringe
waarde was!
Welvaart vervangt Jeegte
In verschillende provincies van ons land zijn nog meer van dergelijke
ontginningen te zien, die allen min of meer ditzelfde beeld vertoonen.
Zoo vindt men, beoosten Almelo en Vriezenveen, de zgn. Weitemanslanden; eveneens tot voor kort een morsige landstreek wier toekomst
hopeloos leek. Want de geheele uitgestrektheid bestond uit niets dan
moerassige heide en veen van nauwelijks eenige waarde. Vrijwel dit
geheele complex is toen uit het bezit van diverse eigenaren aangekocht
door de N.V. Ontginnings Maatschappij Overijsel, die er de ontginning
van heeft opgedragen aan de Heidemaatschappij. Tevens zijn er toen
allerlei andere verbeteringen verkregen, zooals een bruikbaarder indeehng van de voorheen zeer lange en smalle perceelen, alsmede een
juistere plaatsing van den verkeersweg, die bovendien, ter wille van het
effect in het landschap, niet meer liniaalrecht is gehouden, doch
flauwtjes gebogen. Aan diegenen onder de eigenaren, die hun bezit niet
terstond verkocht hadden, werd gelegenheid gegeven om het land
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alsnog tegen taxatieprijs te verkoopen; evenwel met het recht op terugkoop na ontginning, eveneens tegen taxatieprijs, hetgeen dus hierop
neerkwam dat zij feitelijk de ontginningskosten betaalden.
Deze Weitemanslanden, tot voor kort een vacuum dat niet eens landschappelijke bekoring bezat, is thans een smakelijke streek geworden,
met frissche boerderijen. Natuurschoon viel hier niet te bederven, want
er was letterlijk niets; daarentegen is er thans nieuw natuurschoon aan
het ontstaan, want nu dit voorheen nauwelijks begaanbare gebied
eenmaal ontsloten is, worden er overal aardige hoekjes gevormd, deels
door oude boomgroepen of bestaande plassen te ontzien, deels door de
nieuwe beplanting daarbij te doen aansluiten. Zoo vindt men langs de
wegen manshooge bremstruiken, die een aardige omlijsting vormen van
het natuurreservaat De Kooiplas. Verderop ligt er nog meer van dien
moerassigen grond, vol geurende gagelstruiken, wat altijd een teeken
is van goeden bodem.
In die buurt kan men tevens zien hoe er gedaan wordt met de Twentsche
beken, die nogal sterk verhang hebben, zoodat zij in hun snellen loop
vrij wat zand meebrengen, hetwelk dan op rustige plekken bezinkt en
niet zelden de doorstrooming belemmert. Teneinde dergelijke ongewenschte opstuwingen te voorkomen, graaft men op bepaalde plaatsen
een kuil in de beek, waar het zand dan in kan bezinken zonder dat de
afwatering gehinderd wordt; deze putten worden van tijd tot tijd
geleegd om plaats te maken voor nieuwe afzettingen.
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De spade verbetert en verfraait
Een ontginning van overeenkomstigen aard komt binnenkort aan de
beurt in de landstreek die Sellingerbeetse wordt genoemd, in Zuid-OostGroningen tusschen Vlagtwedde en het Musselkanaal gelegen. Dat is
een uitgeveende vlakte, waaruit hier en daar zandkoppen en stapels
onverkochte turf omhoogsteken. Het begin zal zijn dat dit terrein eerst
„ingewijkt" wordt, d.w.z. van kanalen doorsneden, ter ontwatering.
Vervolgens kan er gespit en geëgaliseerd worden, waarna over de
„wijken" per schuit de benoodigde compost en andere meststoffen zullen
worden aangevoerd. Het zand van de koppen en ruggen wordt, voor
zoover benoodigd, met de veenresten vermengd, doch grootere zandplekken wil men bebosschen. Aldus zal een complex van 700—800 ha.
op den voet van ongeveer 100 ha. per jaar worden aangepakt. En dan
zal opnieuw een thans nog troostelooze en triestige woestenij herschapen
zijn tot prima bouwland, afgewisseld met aardige plekjes voor recreatie.
Reeds is er een kamp van barakken neergezet, waarin de tewerkgestelden
binnenkort hun intrek zullen nemen.
Van weer iets anderen aard is het werk dat achter in den Gelderschen
Achterhoek, tusschen Eibergen en de Duitsche grens, is uitgevoerd in
opdracht van de zgn. Rekkensche Inrichting voor Zwakzinnigen, waarover ds. Slot het bestuur voert. Hier is de oorspronkelijke heide ter
grootte van ongeveer 140 ha. ontgonnen, niet om er akkers van te maken,
doch ditmaal uitsluitend voor bosch en park. Wij reden er door fraaie
lanen van sparren en loofhout, waar telkens woongebouwen, een school,
een zwembad etc. in verscholen lagen. Alles is met kennelijke zorg en
liefde beplant, zoodat het totale complex een vriendelijken indruk maakt.
Wanneer de Heidemaatschappij eenmaal de eigenlijke werkzaamheden
verricht heeft, laat zij het aan de verpleegden over om zelf de laatste
hand aan het werk te leggen, waardoor dezen dan het gevoel hebben van
dit alles door persoonlijken arbeid geschapen te hebben. Een stukje van
de heide, zooals deze vroeger was, is gespaard en van een gedenkteeken
voorzien om den wandelaar in dezen tegenwoordigen lusthof er aan te
herinneren dat op diezelfde plek nog niet lang geleden slechts kale
leegte hem zou hebben aangegaapt.
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HET STREVEN NAAR MEER EN BETER BOSCH
Nederland beboscht enkel zijn aJierarmste gronden. Een cn'tische
overpeinzing inzake natuurschoon. Nieuwe groei schept nieuwe
aesthetische waarden. Gering succes onzer eentonige dennenakkers.
Onderzaaiing l eidt tot afwissel ing in den woudstand. Mengbosch
beteekent grootere veiligheid en hoogere opbrengst. Ten strijde tegen
boschbrand en insectenp
l aag. Onze gevederde bondgenooten.
Tomatenoogst in den jongen Vel uwschen aanpl ant. Grintgravingen
worden woudri/'k heuvel l and. Hoe nieuwe boomsoorten op dreef
raken. Gecentral iseerde sorteering en verkoop van boschproducten.
Het houtmagazijn te Beekbergen. Welk aandeel van ons houtverbruik
kan het eigen l and l everen? De groei van den Kral inger Hout.
Wandelbosschen gaan stadsparken vervangen. Op het stuifzand van
den Hondsrug.

I

N ons dichtbevol kte vaderl and, waar zoozeer met de beperkte
plaatsruimte gewoekerd moet worden, pl eegt men bosch in den regel te
planten op de allerslechtste gronden, waar dan ook werkelijk geen bouwof grasland van te maken is. Dit mag de lezer gerust eens in aanmerking
nemen wanneer hij het Nederl andsche bosch wil vergel ijken met de
wouden van Frankrijk of Duitschl and, die niet zel den een vruchtbaarder
bodem tot ondergrond hebben. Daarentegen zijn het bij ons gewoonl ijk
rulle duinen en armzal ige zandverstuivingen of dorre grintbeddingen,
die voor bebossching in aanmerking komen. Des te verdienstelijker wordt
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dan evenwel het cultuurwerk zooals Huyghens en Vader Cats in het
mulle zand tusschen den Haag en Scheveningen hebben verricht, of
zooals de Heidemaatschappij nu reeds sinds een halve eeuw overal in
den lande aan het uitvoeren is. Wien zou het in zijn hoofd opkomen
om tot den breedzienden schepper van den Ouden Scheveningschen
weg het verwijt te richten dat hij het natuurschoon der kale duinen met
zijn bebossching geschonden heeft! Integendeel, het nageslacht is hem
grooten dank verschuldigd voor het nieuwe en fraaie natuurschoon dat
hij ons heeft nagelaten, en van de spotters of tegenstanders uit dien
tijd hebben wij tegenwoordig toch waarlijk niet zulk een hoogen dunk.
Laat een dergelijk voorbeeld ons dus tot bezinning brengen wanneer
er op wat heel erg sentimenteele wijze gejammerd wordt dat ons natuurschoon aan het verdwijnen is. Ons landschap opgeofferd? Integendeel:
er dient dagelijks nieuw natuurschoon gevormd te worden, want ook
het landschap is, evenals trouwens stedenschoon, een bezit dat levend
moet blijven, en waar dus voortdurend nieuwe aanwinsten aan moeten
worden toegevoegd, omdat aan den anderen kant waarlijk niet te vermijden is dat er wel eens iets afgaat. Stilstand onder conserveering
slechts van wat reeds bestond, zou verstarring en achteruitgang
beteekenen. Jonge groei is noodig, doch dan moet men ook even geduld
willen oefenen, want elke laan is oorspronkelijk immers begonnen als
een ijle strook met nietige boompjes. Zóó heeft ook de Scheveningsche
Weg er uitgezien, en de Middachter Allee even goed. Het planten van
boomen is nu eenmaal iets wat men voor het nageslacht doet. En wat
er aan den eenen kant aan bosch afgaat, naarmate oudere bebosschingen
als resultaat eener voortgezette humusvorming tot bouwland worden
bestemd, dat moet er aan den anderen kant bijkomen doordat kale en
schrale gronden van aanplant worden voorzien. Of daar zoo heel veel aan
verloren is, aan die leege zandwoestenijen? Zeker, men zal goed doen
door van elk type landschap eenige flinke stukken te sparen, van de
heide wegens haren paarsen bloei, van de duinen uit hoofde van de
eigenaardige vegetatie, van de plassen en moerassen om den wille van
de watersport en van het vogelleven. Waar nu precies het juiste evenwicht zal liggen, zal van persoonlijke gevoelens afhangen, en het kan
dan ook waarlijk geen kwaad dat er te dezer zake een zekere wrijving
van denkbeelden blijft bestaan, mits er maar geen eenzijdig fanatisme
wordt doorgedreven. Is ook het begrip natuurschoon in den loop der
eeuwen niet gebleken, aan voortdurende wijziging onderhevig te zijn?
De Romeinen bijvoorbeeld hadden slechts oog voor min of meer kunst21
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matig geschapen liefelijkheid, doch konden geen bewondering gevoelen
voor woeste natuurtafereelen zooals de majesteit der Alpen of de
ernstige schoonheid der Noordelijke wouden. Nog niet zoo lang geleden
dweepten onze eigen voorouders met theekoepels en lommerrijke
prieelen langs de Vecht, terwijl zij de heide of het dennenbosch als
onoogelijke wildernis verafschuwden. En vlak achter ons ligt een
periode van nogal armzaligen prentbriefkaartstijl die elk winderig lapje
woesten grond aan ons meende te kunnen voorzetten als het alleenig
echte natuurschoon van mooi-dit-of-dat. Hoe kort is het nog maar
geleden sinds wij de schoonheid van het water ontdekt hebben, en hoe
weinig talrijk zijn nog onze landgenooten die de bekoring van het
polderiand kunnen zien! Ziehier een bescheiden doch ernstig gemeende
vermaning aan ons allen om toch op te passen voor napraten of doordraven wanneer er over natuurschoon gesproken wordt. Zeker, er is
menigmaal zwaar gezondigd, en wel tegen allerlei soorten van schoonheid. Maar gelukkig schijnen wij de diepste depressie reeds achter
ons te hebben, dank zij met name het streven van genootschappen en
vereenigingen welke zich keerden tegen gedachteloos bederf of baatzuchtige vernieling van bosschen en boomen zoowel als van meren en
plassen, van molens en geveltjes, van torens en poorten. De cultureele
nalatenschap onzer voorvaderen behooren wij in eere te houden. Maar
even dom als moedwillige schending is, even verkeerd zou klakkeloos
behoud van dingen zonder waarde zijn, of koppig verzet tegen nieuw
leven van eigen tijd.
Het streven naai meer afwisseling
Ook de zorg voor het Nederlandsche bosch, hoe bescheiden dit ook
moge zijn, bevindt zich bij de Heidemaatschappij in veilige en bekwame
handen. Er zijn in den aanvang stellig fouten begaan, doch dan is deze
wakkere phalanx van vrienden der natuur ook zelf steeds de eerste
geweest om dit in te zien en naar verbetering te streven.
Een goed voorbeeld hiervan kan men aanschouwen in de wijze van
bebossching voorheen en thans. Niet geheel ten onrechte is er wel eens
spottend gesproken van „dennenakkers", waarmede onze armere gronden
overdekt plachten te worden. Een dergelijke eenzijdige beplanting met
den eeuwigen groveden levert inderdaad slechts een zeer matig landschapsschoon op. Zulk een bosch is niet alleen veel te eentonig, maar
ook in materieel opzicht weinig economisch. Immers, op een keer is zulk
een homogene houtstand in zijn geheel rijp om geveld te worden, en dan
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ontstaat er weer een leelijke kale gaping die jaren lang geblokkeerd ligt
alvorens zelfs de meest bescheiden wandelaar er iets aan heeft. Bovendien draagt zulk een eenzijdige bebossching slechts in zeer geringen
omvang bij tot de humusvorming, zoodat ook de bodem er nauwelijks
op vooruitgaat; voorts levert de groote droogte van den ondergrond een
aanmerkelijk hooger gevaar voor boschbrand op, terwijl zulk een
uitgebreid complex tamelijk weerloos is tegen aanvallen van insecten.
Als correctief hierop past de Nederlandsche Heidemaatschappij sinds
eenigen tijd met toenemend succes in reeds bestaande dennenbosschen
de zgn. onderzaaiïng toe. De doorgaans aanwezige koek van mos wordt,
hetzij machinaal, hetzij door handenarbeid, losgemaakt en op ribbels
bijeengelegd. Den vrijgekomen bodem bestrooit men vervolgens met
wat kalkmergel en soms met iets slakkenmeel om den grond te ontzuren
en te verbeteren. In deze aarde, die men tevoren eenigszins losmaakt,
zullen b.v. het eerste jaar eikels gezaaid worden en het jaar daarop poot
men er wellicht jongen douglas doorheen. Sindsdien neemt de humusvorming toe naarmate er meer blad van verschillende soort afvalt en
verrot. Gaandeweg worden van de oorspronkelijke dennen de minder
geslaagde exemplaren weggekapt, zoodat op den duur een gemengd
bosch ontstaat van dennen, eiken en Douglasdennen, waarin men dan
naar vrije keus de eene of de andere soort kan laten overheerschen. Het
gebruik van meststoffen brengt gewoonlijk ook allerlei bloemen aan
den gang, waardoor het bosch ontegenzeggelijk aan bekoring wint. De
bodem houdt den neerslag beter bijeen dan tevoren, en het gevaar van
boschbrand vermindert zoodoende aanmerkelijk. Tevens is zulk een
gemengd bosch op natuurlijke wijze hervormd tot een houtstand van
blijvend karakter, want naarmate de eene boomsoort volwassen wordt,
groeit er een aanstaande plaatsvervanger achterna. Aldus wordt langs
dezen omweg iets soortgelijks verkregen als wat in de Duitsche houtvesterij „Zweialtriger Hochwald" heet, d.w.z. een opgaand bosch van
twee op elkaar volgende generaties.
Ook het nut neemt toe

^

De kosten van een dergelijke onderzaaiïng blijken doorgaans te worden
goedgemaakt door wat er aan dennenhout uitkomt; daarna wordt het
rendement in den regel hoe langer hoe gunstiger, omdat men op den
duur ook edeler houtsoorten te vellen krijgt. Een nadeel lijkt aanvankelijk dat zulk een onderzaaid bosch geen doorkijk" toelaat, doch
voorloopig als een ondoordringbare agglomeratie van struikgewas den
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bodem volkomen bedekt; het ligt intusschen voor de hand dat dit slechts
een overgangstoestand is, die op den duur plaats moet maken voor een
rijzig woud van veel grooter aantrekkelijkheid. Het uitgestrekte boschcomplex De Ginkel bij Wolfheze is daarvan een fraai voorbeeld.
De op ribbels gestapelde moslaag fungeert, tesamen met afgevallen
takken en bladeren, als een natuurlijke meststof, die van lieverlede zelf
ineenrot en in humus overgaat.
Nergens beter misschien dan op de vermaarde Hooge Veluwe kan men,
naast gevallen van oordeelkundige vi'oudmenging, ook voorbeelden van
eenzijdig dennenbosch aanschouwen. Zoo is het tot dit uitgestrekte
complex behoorende Buntebosch door rupsen vrijwel hopeloos kaalgevreten, zoodat dit gedeelte ten doode opgeschreven moet heeten, en
haastig geveld dient te worden, wil men tenminste aan het hout nog
iets hebben. Slechts mengbebossching had dit wellicht kunnen voorkomen, want dan zou het ongedierte zich niet op zulk een overstelpende
wijze hebben kunnen uitbreiden, en bovendien zou dan allicht een
krachtiger vogelstand aanwezig zijn geweest. Immers, door in het
gemengde bosch ook eenige besdragende boomen of heesters op te
nemen, kan men bepaalde categorieën van nuttige vogels aanlokken.
Als bijzondere aanmoediging brengt voorts de Heidemaatschappij in de
door haar beheerde bosschen een aantal in eigen bedrijf vervaardigde
nestkastjes aan, welke aan de vogels een woon- en broedplaats bieden
die veilig is tegen de strooptochten van eekhoorns en andere roovers.
Door dergelijke vogelhuisjes op weldoordachte wijze in overeenstemming
met de behoeften en met de aanwezige voedselvoorziening geleidelijk
uit te zetten, kan in hooge mate worden bijgedragen tot het weren van
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schadelijke insecten. Middelen zooals het leggen van vangboomen en
van vergiften, alsmede bestuiving etc. worden eveneens toegepast, doch
dit kan alleen maar helpen in het begin van een insectenplaag. Ook hier
dus blijkt voorkomen beter te zijn dan genezen.
Golvende woudlandschappen ontstaan
Een bijzonder aantrekkelijke aanplant van allerlei soorten bosch, onder
ruime vorming van nieuw natuurschoon, is zich aan het vormen in de
zgn. Loenermark, een oud onverdeeld terrein van heuvelachtige heide,
even beoosten den weg Arnhem—Apeldoorn, ongeveer ter hoogte van het
gehucht Terlet. Eigenares van deze gronden was de gemeente Apeldoorn,
op wier zeer uitgestrekte gebied ook deze Loenermark ligt; het gebruiksrecht kwam evenwel vanouds aan de gezamenlijke inwoners van Loenen
toe, doch in 1931 heeft de gemeente Apeldoorn dit servituut afgekocht,
waarna zij de handen vrij had om met de Loenermark te doen wat
zij wilde.
Aan de Heidemaatschappij is toen eerst opgedragen om een bebosschingsplan op te maken, en vervolgens om in werkverschaffing dit terrein met
de spade te doen gereedmaken voor den aanplant. Zooals bij werkzaamheden van dezen aard te doen gebruikelijk is, werd alles in accoordarbeid
verricht, dus niet in uurloon, hoofdzaak was
.
natuurlijk grondverzet, doch ook werd er
gemeente-compost aangevoerd als bemesting.
En nu zag men het wonderlijke geschieden
dat er met dien afval allerlei zaden meekwamen, zoodat men het eerste jaar vele
tomaten te oogsten kreeg. Ook staat het op de
aldus bewerkte terreinen vol bloemen, waaronder de slanke toortsen van de paarse en witte
Digitalis (vingerhoedskruid) een voorname
plaats innemen.
Dank zij het gebruik van compost kon men
op vele van deze nieuwe gronden aanstonds
afzien van de eenzijdige beplanting met groveden. Terstond werd dan een gemengd bosch
uitgeplant, met els en lupine er tusschen
voor de stikstofvorming. Blijken deze elzen
zich wat al te weelderig te ontwikkelen, dan
hakt men deze egoisten eenvoudig om.

Al dit werk wordt zooveel mogelijk verricht zonder materiaal van buitenaf, want doel is natuurlijk om de kosten zooveel mogelijk te doen
besteden in den vorm van arbeidsloon. Daarom worden ook de benoodigde jonge pootboompjes in hoofdzaak zelf gekweekt, in speciaal tot dit
doel aangelegde bedden, deels ter plaatse, deels op andere punten der
gemeente, voorzoover de teelt een andere plek vereischt. Ooïc de wegen
en paden, die dit uitgestrekte gebied weldra voor het publiek zullen
ontsluiten, worden aangelegd met zelf ter plaatse gewonnen bouwstoffen;
eerst wordt het wegdek voorzien van een laag heide, en daar overheen
komt dan een bedekking van leem en grint, dat op de plaats zelve in
overvloed aanwezig is. Dikke beddingen van voortreffelijken kiezelsteen
worden er in die bolle zandheuvels aangegraven. Reeds heeft men er
meer dan 60.000 m^ grint uitgehaald, deels voor wegenaanleg, deels als
bestanddeel in de betonfabricage, welke eveneens door de gemeente
Apeldoorn in werkverschaffing is opgezet, voor de vervaardiging van rioolbuizen, trottoirbanden, tegels, heipalen, enz. Op deze wijze kon zich
tusschen Apeldoorn en de Loenermark een dubbel vervoer ontwikkelen:
de vrachtauto's, door werklooze chauffeurs bemand, komen stadscompost aanbrengen, en nemen een retourvracht van grint mee.
Een nieuwe attractie van de Veluwe
Eind 1938 denkt men met deze Loenermark klaar te zijn. Reeds thans,
vier jaar sinds het begin, staat er een bosch dat schier ondoordringbaar
dicht is, hoofdzakelijk van voortreffelijke lariks en douglas, doch met
bijmenging van allerlei soorten binnen- en buitenlandsche loof- en naaldboomen. De grootbladige Amerikaansche eik doet het hier voortreffelijk,
dank zij de bemesting met compost, en ook de sierlijke douglas blijkt
zich hier volkomen op zijn gemak te voelen. Hier herkent men den goeden invloed van bijzondere studiecommissies, zooals die voor bemestingsproeven in den boschbouw, en die voor het onderzoek der exotische
boomsoorten, beide van de Heidemaatschappij. De aanplant van drie
jaar geleden is dan ook reeds meer dan manshoog. Op de slechtere
gedeelten, b.v. daar waar grintkoppen liggen wier dichtheid te gering is
voor afgraving, wordt dan de minder kieskeurige groveden geplant, of de
nog minder eischende zeeden. Verder de Oostenrijker en de Corsicaansche den, alsmede de laagblijvende bergden, die het voordeel heeft
van het uitzicht vrij te laten.
En aan vergezichten is in dit golvende Veluweland waarlijk geen gebrek!
Een verrukkelijk panorama spreidt zich, van de hooge ruggen gezien
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naar alle kanten uit, tot ver over de IJselvallei heen naar het Montferland
en de Kleefsche heuvelrij. Dank zij de gemengde en sterk gevarieerde
bebossching heeft men allerlei schakeeringen van groen verkregen.
Daarenboven werden eenige fraaie plooien met heide ongerept gelaten,
zoodat zich hier in alle jaargetijden een boeiend schouwspel ontvouwt.
Op vele plaatsen is de bodem bedekt met blauwe boschbessen of op open
plekken met vuurroode preisselbeeren (vossebessen). Goed berijdbare
grintwegen zullen binnenkort dit complex aansluiten op het bestaande
wegennet, dat bij Terlet, Zilven en Loenen bereikt wordt. En zoo is de
gemeente Apeldoorn, met behulp van de rijksbijdrage in de werkverschaffingsloonen, en onder gebruikmaking van de ervaring der Heidemaatschappij, hier een prachtig stuk natuurschoon aan het scheppen, dat voor
het nageslacht een waardevol bezit zal vormen.
De zorg vooi meer opbrengst
Intusschen kan men het bosch ook uit een anderen gezichtshoek
bekijken, en wel als voorwerp van bedrijfsaanplant, waaruit de eigenaar
dus ook een zoo groot mogelijke opbrengst wil hebben. Eveneens in dit
opzicht wordt er door de Heidemaatschappij nuttig werk verricht, waaraan bovendien de aantrekkelijke zijden waarlijk niet ontbreken. Laten
wij ons eens naar het nabijgelegen Beekbergen begeven, om zelf te zien
welke voorzieningen er op dit gebied getroffen worden. Dit is een zeer
boschrijke streek, en het ligt dus voor de hand dat er veel meer hout
geproduceerd wordt dan de naaste omgeving kan afnemen. De boscheigenaren zouden dus met hun dunsel en andere opbrengsten blijven
zitten, indien niet de Heidemaatschappij optrad als een soort van opvangorganisatie, die van de producenten het opgeleverde hout in beheer
neemt om het over houtarme streken des lands zoo voordeelig mogelijk
te verspreiden. Men denke hierbij o.m. aan de behoeften van den tuinbouw in het Westen en Noorden, voor staken etc, aan het gebruik van
niijnstutten in Limburg, aan de veelvuldige toepassing in de waterbouwkunde (heipalen, beschoeiingen etc.) en in den landbouw (klaverruiters
e.d.) om te kunnen inzien dat hier een belangrijke taak te vervullen is,
in wederzijdsch belang van leverancier en afnemer.
Een deel van dit hout is afkomstig van geregelde uitdunningen die in
het belang van het bosch zelf noodzakelijk zijn. Het moet er groen uit,
anders is het niets meer waard. En natuurlijk is het in alle opzichten
gewenscht dat dit hout ook iets opbrengt. Naarmate het bosch groeit,
en ook de techniek onzer houtx'esterij betere resultaten bereikt, komen

er natuurlijk ook van lieverlede zwaardere boomen ter beschikking, doch
begonnen is met de lichtere vormen, omdat deze aanvankelijk vrijwel
onverkoopbaar waren. Uit den eigen cursus der Heidemaatschappij is
toen in igoy een der leerlingen zich op dit onderwerp gaan specialiseeren,
en aldus is de afdeeling Houtsorteeringen ontstaan. Van vele boschbezitters wordt thans het dunningsmateriaal door deze afdeeling verwerkt en
verkocht. Complete bosschen of belangrijke loofboomen worden meestal
in publieke veiling gebracht, en verder door den houthandel verwerkt.
De bijzondere zorg geldt dus voornamelijk het anders moeilijk of in het
geheel niet verkoopbare dunningshout. In streken waar vele deelnemers
bijeenzitten, wordt dit hout dan op verzamelpunten door de Nederlandsche Heidemaatschappij tot verkoopbare proporties herleid.

,

Het hout uit onze bosschen
Dit geschiedt op werkterreinen zooals het houtmagazijn te Beekbergen;
andere centra van levering vindt men in de Peel, bij Hilvarenbeek op het
landgoed De Utrecht, bij Nunspeet, Apeldoorn en verschillende andere
plaatsen. Het Centrale Bureau te Arnhem krijgt de aanvragen van afnemers binnen en zorgt dat daaraan voldaan kan worden. In het begin
was het natuurlijk de kunst om voldoende klanten aan te werven, maar
door contact met land- en tuinbouwvereenigingen, met de mijndirecties
en met andere vaste verbruikers marcheert dit tegenwoordig vrij geregeld.
Af en toe moet men ineens een bijzondere krachtsinspanning verrichten,
zooals toen de Jamboree plotseling 15 wagons palen noodig had, met
spoed, en daarna nog eens 50 wagons droog brandhout; dank zij de goede
organisatie konden deze bestellingen, die elders niet uit te voeren waren,
binnen een dag of tien ter plaatse afgeleverd worden. Voortdurend blijft
de leiding natuurlijk opletten of zich geen nieuwe afzetmogelijkheden
voordoen, zooals b.v. met de opkomst der dakruiters het geval is.
Bij deze productie vormt het mijnhout altijd den bodem van den omzet,
op grondslag van een contract met de Staatsmijnen en geregelde
leveranties aan particuliere kolenmijnen. Alle tesamen verbruiken deze
300—400.000 m^ mijnhout per jaar, waarvan Nederland 100—125.000 m^
levert. Ook van de benoodigde heipalen komt slechts een gedeelte uit
het binnenland, nl. die welke van de groveden (grenen) afkomstig is;
deze is duurzamer dan de buitenlandsche vuren- of sparrenpaal, doch
minder recht. Voorts levert het eigen land een zeer bescheiden aandeel
in het hout voor papierfabricage, wat meestal fijnspar is, die bij ons nu
eenmaal weinig voorkomt, en voorts in stijgende mate populierenhout.
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Ook wordt er iets houtskool bijgedragen, voor norit e.d. En dan niet te
vergeten de reeds vroeger vermelde paaltjes en staken, o.a. voor het
vervaardigen van dakruiters enz. De totale houtbehoefte van Nederland
beloopt ongeveer 33^—4 millioen m^ per jaar, tegen een totalen aanwas
der Nederlandsche bosschen die bij gemis aan statistische gegevens wel
eens ruw geschat wordt op ruim een half millioen per jaar. Uit het
eigen land kan dus slechts voor pl.m. V^ aan de vraag worden voldaan.
Alvorens van dit houtbedrijf afscheid te nemen, willen wij nog even
gaan staan kijken bij den houtstapel te Beekbergen, waar lange, dunne
dennenstammetjes, met een kwastje loof aan den top, in grooten
voorraad bijeenliggen. Een geroutineerde zager is bezig om het hout
op lengte te snijden over een zgn. langen bok, waar allerlei courante
maten op staan ingekeept. Hij grijpt zoo'n langen pierewiet beet, en
ziet met één oogopslag wat hij daar uit kan halen, b.v. een mijnprop,
een tuinhout (voor beschoeiingen) en een boonenstaak. In geval van
twijfel meet hij met een centimetertje de dikte even na. Zoo werpt hij
in geregelden zaagarbeid de verschillende soorten op hun respectieven
hoop. De tuinhouten en boonenstaken worden ten slotte bijgepunt en
de paaltjes voor de dakruiters worden van oogen en kettingen voorzien.
Behossching dooi onze groote steden
Nu kunnen wij weer eens verder gaan rondkijken naar wat er hier en
daar in ons vaderland aan opmerkelijks in de boschcultuur te zien valt.
Zoo is er een belangwekkende inspanning verricht te Rotterdam waar
de gemeente rondom de Kralingsche Plassen een bosch heeft doen
aanleggen op terreinen van opgespoten baggerzand en met grond die
uit de Waalhaven afkomstig was, onder bemesting met huisvuil van de
stad. De beplanting geschiedde in werkverschaffing, onder leiding der
Heidemaatschappij, en men vreesde aanvankelijk dat de Rotterdamsche
werkloozen misschien geen bijzondere talenten voor de boomkweekerij
zouden bezitten; dit is echter bijzonder meegevallen.
Bij het doorwandelen van dezen Kralinger Hout, waar onder den rook
der groote havenstad de hazen en fazanten zich opmerkelijk thuis blijken
te gevoelen, kan men zich niet onttrekken aan de bekoring van de
gedachte dat zulk een omvangrijk landelijk werk uitgevoerd is met een
corps van werklooze stadsarbeiders die nu niet bepaald als lieve jongens
bekend staan. De Rotterdamsche arbeider heeft ongetwijfeld zijn eigenaardigheden, maar werken kan hij als een paard, neen, als een leeuw!
Voor de sport is gezorgd door aanleg van wijdvertakte ruiterpaden en
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van een groot strandbad aan een der oevers van de centrale Plas, eveneens geheel in werkverschaffing. De eenige manier om op dezen slappen
veenbodem een zandlaag tot rust te brengen, was om eerst dikke rijsbedden te doen zinken, waarop dan de zandlaag komt te liggen.
Rondom het water is de grond wat opgehoogd; daarbij zijn op de
glooiingen open grasvelden aangelegd, zoodat zich wijde uitzichten over
de Plas uitspreiden, met het silhouet der stad op den achtergrond.
Verder buitenwaarts openen zich heel aardige doorkijkjes op het diepe
polderland, met molentjes en dorpstorentjes. Op het centrale water
blijkt de roei- en hengelsport zich voorspoedig te ontwikkelen. Voor
een Rotterdammer inderdaad een fantastische gedachte, om zoomaar
aan den rand van een heusch bosch te gaan zitten visschen!
Nieuwe wandelwouden
Van iets meer natuurlijke gedaante is reeds een complex zooals de zgn.
Panjevaart bij Oudenbosch (N.B.). Deze naam heet een verbastering te
zijn van Spanjaardsvaart, waarmede dan een stukje water bedoeld is
dat oorspronkelijk vermoedelijk een turfkanaal is geweest, doch zich
tegenwoordig herschapen ziet tot een langwerpigen boschvijver. Daar
omheen lag voorheen een lap heide met vliegdennen, en dit complex
is door de gemeente Oudenbosch aangekocht met de bedoeling om een
werkobject te scheppen. In werkverschaffing is er toen onder leiding
van de Heidemaatschappij een uitgestrekt wandelbosch van gemaakt,
met heuvels en waterpartijen en ruime uitzichten van de hoogste
^0

punten. Er is een gemengde beplanting gevormd, waarin de oorspronkelijke bestanddeelen intact gelaten zijn, onder bijvoeging van vele
fraaie boomsoorten en sierheesters, en aldus is dit Brabantsche stadje
aan een verpoozingsoord gekomen waar menige groote stad haar kleinere
zusje om zal benijden.
Weer een heel andere soort van bosch vindt men in Drenthe op het
Drouwenerzand, een gedeelte van den Hondsrug tusschen de dorpen
Gasselte en Drouwen, dus niet ver van de boscharme streek der
Groningsche veenkoloniën verwijderd. Oorspronkelijk was dit een
bezitting van den Oranjebond van Orde, waarover wij in een later
hoofdstuk nog komen te spreken. De Heidemaatschappij, in wier bezit
de eigendommen van deze organisatie waren overgegaan, is dit terrein
verder gaan bebosschen, met uitzondering van slechts enkele stukjes
overstoven hoogveen, die tot akkerland zijn ontgonnen, alsmede van
eenige complexen stuifzand, die intact gelaten zijn. Het golvende
landschap levert hier en daar heel aardige uitkijkjes op, en het Drouwenerzand raakt dan ook al in trek voor uitstapjes en picnics. Rondom
de boschwachterswoning is reeds een soort van toeristencentrum aan
het ontstaan, waar heel wat autobussen vol schoolkinderen komen
pleisteren. De Kwartjesberg, een herinnering aan de Kwartguldenvereeniging die met den Oranjebond van Orde samenhing, houdt den
naam dezer organisatie van goede bedoelingen in eervolle herinnering,
evenals ook een rustieke Hora Siccama-bank, genoemd naar den oprichter
van den Oranjebond. Wie tegenwoordig over de onberispelijke stofvrije
wegen door dit aardige boschlandschap toert, zal moeite hebben om zich
rekenschap te geven dat dit alles nog kort geleden niets anders dan
stuifzand was.
Er zou over dergelijke bemoeiingen in kwesties van boschcultuur nog
heel wat meer te vertellen zijn; zoo vraagt de duinbebossching om onze
aandacht, en evenzeer de selectie van boomzaden, de bestudeering van
populieren en van exotische houtsoorten, de installatie van proefvelden
en kweektuinen, de adviezen inzake wegbeplanting, alsmede de zorg
voor de boschbrandverzekering. Bij al deze gezichtspunten zal in de
volgende hoofdstukken wel even worden stilgestaan.
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VEREDELING VAN VERWAARLOOSDEN BODEM
De zorg voor deugdelijke ontwatering. Hoe de Limburgsche beekbeddingen uitgediept worden. Het Natuurschoon behoeft niet te
worden opgeofferd. Nieuwe oeverbeplanting schept fraaie landschappen. Een karrret/e op den zandweg — met luchtbanden. De Gecombineerde Hoevensche Beemden, oi van modderpoel tot cultuurland.
Hergroepeering in het stroomgebied van Mark en Dintel. Op het
voetspoor van Leeghwater. Landwinst onder den loók. der hoofdstad.
Een chaos van hagen en petten. De Fries wil greide. Grondverbetering
is niet ieders vak. Waar is de Aime Fiiesche Heide gebleven? Een
boomloos vacuum wacht op de spade. Moet men voor afvalwater
schadevergoeding betalen? Loon op Zand en Tilburg veredelen er de
wildernis mee. Dorstig Drenthe drinkt gretig aardappeiwater. Op
Enschede's stadsvuil groeien suikerbieten. De derriegravers van Zuid
BeveJand. Hoe het landgoed „De Utrecht" ontstaan is. De duinbebossching voor drinkwater en ontspanning.

,- ij onze pogingen om het veelsoortige werk, dat door de Heidemaatschappij wordt verricht, zoo ordeHjk mogelijk in groepen en hoofdstukken in te deelen, komen wij onvermijdelijk voor grensgevallen te
staan, die zoowel in de eene als in de andere rubriek op hun plaats
zouden zijn. Het zal daarom niet zelden gebeuren dat verschillende
paragrafen van ons boek elkaar „overlappen", zooals dat met een quasi32

Nederlandsch woord tegenwoordig genoemd wordt. Wie hierin een
bezwaar ziet, moet echter wel een verstokte systematicus zijn. Want het
is toch geenszins als een nadeel te beschouwen wanneer men van tijd tot
tijd er weer eens aan herinnerd wordt dat al die sterk uiteenloopende
bemoeiingen tenslotte allemaal loten van één stam zijn, zoodat het waarlijk geen kwaad kan om die verschillende werkzaamheden telkens weer
eens uit een anderen gezichtshoek te bekijken.
Daar is dan reeds terstond de zorg voor een betere ontwatering, die ieder
oogenblik om den hoek komt gluren. Reeds hebben wij dit streven naar
een deugdelijke waterlossing in de vorige hoofdstukken terloops ontmoet.
Laten wij ditmaal dat belangwekkende onderwerp eens rechtstreeks
onderhanden nemen.
Reeds aanstonds kan dan worden opgemerkt dat dit van nature een
bijzonder gecompliceerd vraagstuk is, omdat er zoovele uiteenloopende
belangen bij betrokken zijn. Zoo heeft het bouwland veelal een anderen
waterstand noodig dan de veeteelt of het grasbedrijf, en deze conflicten
treden nog sterker aan den dag wanneer wij daarbij tevens moeten letten
op de wenschen van de scheepvaart. Als nieuw element in deze aangelegenheid mogen wij stellig erkennen de snellere afvloeiing van water,
welke het gevolg is van toegenomen ontginning en van verbetering der
tochten hoogerop. Ook dienen wij oog te hebben voor het nog steeds
toenemende verschijnsel van vervuiling der afwatering als uitvloeisel van
de nijverheid, zooals papierfabricage, aardappelmeelfabrieken, leerlooierijen, textielindustrie e.d. Af en toe dwingen ook maatregelen, die buiten
onze grenzen ten opzichte van de waterloopen getroffen werden, tot
voorzieningen onzerzijds. Internationaal overleg te dier zake pleegt nog
maar al te vaak de langzame banen der diplomatie te bewandelen,
hoewel ook in dit opzicht een neiging tot vereenvoudigde procedure kan
worden waargenomen.
De Limburgsche heken veibeteid
Als onderwerp waarbij uitsluitend Nederlandsche belangen betrokken
zijn, mag wel de verbetering der Limburgsche beken worden beschouwd.
De afwatering bleek daar onvoldoende omdat de beekbeddingen te
bochtig en te smal waren. Zoolang er in die stroomgebieden veel woeste
gronden lagen, kwam er betrekkelijk weinig water af, maar sinds ook in
die streek de ontginningen toenamen, werd de behoefte aan een krachtiger waterlossing steeds grooter. Ook dit werk, hetwelk in normale tijden
zonder initiatief en hulp van overheidszijde niet zoo licht tot uitvoering
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zou zijn gekomen, bleek tijdens de crisisjaren een voortreffelijk object
voor werkverschaffing op te leveren. Het werd daarom gretig in studie
genomen, en in den regel werd hierbij, evenals ook bij de uitvoering,
de Heidemaatschappij ingeschakeld. Van elke beek werd zorgvuldig
vastgesteld de oppervlakte van haar stroomgebied, eerst van de hoofdbedding en vervolgens van de zijbeekjes. Men wist dan in eens welke
hoeveelheid water er maximaal te verwerken viel. Kent men eenmaal
de te verwachten watermassa, dan kan men vervolgens, lettende op de
laagste nog te ontwateren gronden, en op het mogelijke en toelaatbare
verhang van den beekbodem, den maximalen waterstand bepalen, en in
verband hiermede het nieuwe profiel van de beek kiezen.
Dit werk ressorteert onder vier Limburgsche waterschappen. Door Rijk
en gemeenten wordt in de kosten bijgedragen voor loo pCt. in zooverre
deze uit arbeidsloon in werkverschaffing bestaan. De benoodigde
materialen bekostigt het waterschap zelf, en deze uitgaven worden dan
over de ingelanden omgeslagen op grondslag eener classificatie van de
betrokken terreinen. Gezien dezen bijslag in de loonbedragen is een crisis
als de jongste dus wel de aangewezen tijd om het vraagstuk der waterlossing onderhanden te nemen. Op de normaliseering van een beek
volgt niet zelden een ruilverkaveling, aangezien de aanliggende terreinen
dan pas goed waarde hebben gekregen, zoodat ook ten opzichte van hun
onderlinge verhouding nader overleg de moeite loont.
De vrees wordt wel eens geuit dat bij normaliseering van beken het
natuurschoon in het gedrang raakt, en stellig zijn er in dit opzicht ook
wel eens misslagen voorgekomen. Maar onvermijdelijk is dit volstrekt
niet, want de tegenwoordige neiging is zeer positief om het landschap
zooveel mogelijk te ontzien, en met name fraaie boomgroepen te
sparen.
Overigens dient ook echter de ijveraar voor behoud van natuurschoon
op zijn tijd geduld te oefenen, want het spreekt toch wel vanzelf dat
de oevers van een beek die uitgediept of verbreed is, eenigen tijd noodig
hebben om weer behoorlijk begroeid te raken. Eveneens een huis dat
in aanbouw is, vertoont gedurende die periode, en zelfs nog de eerste
tijden daarna, een eenigszins nuchter uiterlijk, en men mag dus ook niet
van de Heidemaatschappij vergen, dat zij een ommelet bakt zonder
eieren te kneuzen. Dank zij de bijzondere aandacht die in de laatste
tijden aan dit gezichtspunt wordt gewijd, raken de nieuwe bermen en
glooiingen echter spoedig opnieuw begroeid en menigmaal zal het
natuurschoon na deze operatie eer zijn toe- dan afgenomen.
34

f:

» ■•••iJ.'.!

27.

Becknormalisatic te Baarlo (L.;

f

28,

I
[4

Normalisatie van de tAcrloosche Beek in NoordLimburg.

2g. • Normalisatie van beken. Bestaande beplantingen worden, indien ecnigszins mogelijk.
gespaard.

1 ;?

h

en

:50.

Normalisatie van de Kleine Vecht bij Coevorden.

In den regel zal gestreefd worden naar een snellere en diepere ontwatering dan tevoren, doch ook komen er gevallen voor waarin ten behoeve
van bepaalde cultures opzettelijk een hooger peil moet worden opgehouden. Men bouwt dan een stuw, of men graaft een nieuwe bedding
in een bocht — zooals b.v. te Blerick bij Venlo is geschied — opdat de
oorspronkelijke waterloop hier als lamme tak kon blijven voortbestaan,
ten behoeve der tuinderijen.
Nieuwe beddingen
Bij het onderhanden nemen van een beekbedding werkt men altijd van
beneden naar boven, omdat de nieuwe bedding steeds in staat moet
zijn om het van hoogerop ontvangen water te verzwelgen. Er wordt dan
bijvoorbeeld een pand van 300—400 meter in behandeling genomen, en
zoolang er daaraan gewerkt wordt, moet de beek tijdelijk worden verlegd
in een hulpbedding. De belendende landeigenaren moeten dit toelaten,
tegen vergoeding van de daardoor te lijden schade bij de eindafrekening.
Voor een en ander bestaat een vereenvoudigde procedure op grond van
art. 12 der Waterstaatswet.
De uitgegraven grond kan menigmaal met goed gevolg gebezigd worden
om de aanliggende landerijen te egaliseeren, d.w.z. kuilen op te vullen
e.d., zulks tegen vergoeding van een zeker aandeel in de loonen. Op
deze wijze wordt menig onregelmatig terrein op afdoende wijze verbeterd, met een minimum van onkosten.
De glooiingen worden gewoonlijk beschoeid met de zgn. tuinpaaltjes (tuin
hier in de verouderde beteekenis van omheining, zooals in „Hollandsche
Tuin" en in het Duitsche „Zaun") die wij reeds bij de houtsorteering
te Beekbergen op maat hebben zien zagen. Voorts worden de kanten
verstevigd door vlechtwerk en zoden, met het gevolg dat zij snel
begroeien. In het begin, wanneer men die troepen arbeiders met schop
en kruiwagen aan het werk ziet in de leege groeve die de nieuwe bedding
zal vormen, is men wel eens geneigd om zich af te vragen of deze gleuf
niet veel te wijd wordt. Maar geen nood: alles is nauwkeurig uitgerekend,
en zoodra het water weer toegelaten is, zal men zien dat deze vrees
ongegrond was.
Soortgelijk werk is eveneens uitgevoerd aan de Buurser Beek, die
eigenlijk den bovenloop van de Schipbeek vormt, tusschen Eibergen en
Haaksbergen. Hier is thans een fraai boschlandschap ontstaan, waarin
de nieuwe beekbedding beter dan ooit tevoren tot haar recht komt,
temidden van een met zorg gekozen beplanting van loof- en naaldhout,
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randen van boschbessen, enz., terwijl tevens wandelpaden den loop
van het riviertje vergezellen.
Af en toe moet wel eens een stuw of overval in zulk een bedding worden
gelegd, want niet altijd is ontwatering het eenige doel, doch menigmaal
dient tevens te worden gezorgd voor een geregelden watervoorraad.
Soms roepen deze hoogteverschillen kleine stroomversnellingen of zelfs
murmelende watervalletjes in het leven, wat altijd een aardig element
in het landschap vormt.
De behoefte om over de zandwegen van dergelijke gebieden behoorlijk
met zware vrachten uit de voeten te komen, heeft geleid tot het in
gebruik nemen van een bijzonder type wagen, in samenwerking met
„Spoorijzer" te Delft ontworpen; dit voertuig rijdt op luchtbanden, en
verplaatst driemaal meer dan een gewone kar, bij gelijke trekkracht, b.v.
een paard.
Ontwatering dei Hoevensche Beemden
Een omvangrijk complex van werkzaamheden in dezen zin is uitgevoerd, en gedeeltelijk nog in voorbereiding, in Westelijk Noord
Brabant ten aanzien van het gebied dat op de Mark of Dintel afwatert.
Reeds een eind beneden Breda, maar nog steeds op den rand der zandgronden, lag daar een moerassig terrein, het overblijfsel van een vroegere
vervening, dat aan de gemeente Hoeven zijn naam van Hoevensche
Beemden ontleende. Het was te laag gelegen om over een natuurlijke
afwatering te kunnen beschikken, hoewel het aan de Mark grensde.
Van October af was deze streek dan ook ontoegankelijk wegens overstrooming of althans modderigen toestand. Het eenige profijt dat deze
landerijen opleverde, bestond uit wat rietsnijderij; voorts lagen er een
paar lappen drassige weidegrond van geringe waarde. Alleen door
bemaling kon hier verbetering worden verkregen, maar de daarvoor
beschikbare installatie was veel te zwak en bovendien slecht geplaatst.
Het grootste struikelblok bleek evenwel te zijn dat de betrokken landerijen deels ressorteerden onder drie verschillende waterschapsbesturen,
deels geheel buiten alle waterschapsverband stonden. Aldus kon het
geschieden dat deze misdeelde en verwaarloosde gronden vóór 1929 niet
eens voldoende opbrachten om hun eigen belastingen te kunnen betalen.
De groote periode der werkverschaffing was toen nog niet aangebroken.
Er was dus een voor zulk een arme streek aanzienlijke krachtsinspanning
noodig om over te gaan tot het voltooien van een gedeeltelijk uit oudere
tijden nog aanwezige kade (aldus noemt men een lagen dijk) rondom
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dit geheele gebied, zulks onder vooruitloopen op de reorganisatie van
den toestand op waterschapsgebied. In 1931 werden eindelijk de oude
waterschappen opgeheven en ingebracht in een nieuw, dat den naam
kreeg van Gecombineerde Hoevensche Beemden. Reeds in 1928 was
door de Heidemaatschappij een plan tot ontwatering opgemaakt; dit
kon thans worden aangevuld met een ontwerp tot ontsluiting door
aanleg van wegen.
Tegenwoordig brengt een motorgemaal het water 13^2 meter omhoog,
de Mark in. Er zijn slooten op tweeërlei peil gegraven, en als gevolg
van deze verbeteringen is het mogelijk gebleken om het geheele gebied
tot bouwland te maken. De bodem is grootendeels in werkverschaffing
geëgaliseerd en bewerkt, waarbij er een goed mengsel van klei, veen
en zand voor den dag kwam, een zgn. „warme" grond, die zeer geschikt
is voor groven tuinbouw en allerlei zware gewassen zooals suikerbieten,
erwten, boonen, vlas en tarwe. Een ware uitkomst voor de boeren uit
de omgeving, want bruikbare grond was daar uiterst schaarsch; men had
eigenlijk verwacht dat er op deze verbeterde landerijen terstond nieuwe
boerderijen zouden worden gebouwd, maar als gevolg van het grondgebrek werd al het land onmiddellijk door de boeren uit de buurt
opgenomen. Het gevolg zal vermoedelijk zijn dat hierop mettertijd weer
eens een ruilverkaveling moet worden toegepast.
Tegenwoordig vormen deze Hoevensche Beemden een zeer welvarende
streek, die van goede wegen doorsneden is. Een plan om ook de verderop
gelegen landerijen bij dit stelsel aan te sluiten, bevindt zich in studie.
De oude windmolen, waarvan een gevelsteen zegt dat in 1756 de eerste
steen gelegd is, heeft men niet gesloopt, doch voor de aardigheid
ingericht tot herberg, binnen welks stemmige muren men zeer kluchtig
een smakelijk kruikje Brabantsch bier krijgt voorgezet.
Het stioomgebied van Mark en Dintel
Intusschen heeft ook het Hoogheemraadschap Mark en Dintel aan de
Heidemaatschappij opgedragen om een studie te verrichten van het
geheele stroomgebied dier dubbelnamige rivier. Dit is een gaandeweg
uit allerlei historische verwikkelingen ontstane chaos van kleine waterschappen en andere administratieve grenzen, waarin overigens ook
groote lappen gronds liggen die geheel buiten alle waterschapsverband
staan. Deze groote verscheidenheid maakt uiteraard nieuwe voorzieningen moeilijk en kostbaar. Men streeft thans naar een soort van
coördineerende federatie van al deze zgn. neerslag-waterschappen tot
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iets wat men een super-waterschap zou kunnen noemen. Maar naast
deze gedachte rijst onwillekeurig de vraag of langs dien weg wel een
grondige ontwarring van zulk een Gordiaanschen knoop te verwachten
is. In ieder geval zal een goede oplossing van dit vraagstuk ruime
mogelijkheden scheppen voor cultuurtechnische verbetering van een
uitgestrekt gebied, hetgeen voor het dichtbevolkte West Brabant van
groot gewicht zou zijn om de toenemende noodzaak tot vertrek te
kunnen opvangen.
Nu vormen deze Hoevensche Beemden, in samenhang met het stroomgebied van Mark en Dintel, een zeer uitgebreid complex. Menigmaal
echter is het slechts een bescheiden rommelhoek, die volgens een soortgelijke werkwijze met betrekkelijk geringe moeite en kosten opgeknapt
kan worden. Overal in ons land liggen deze verspreid, en gewoonlijk
vindt men de Heidemaatschappij belast met de uitvoering in werkverschaffing. Als voorbeeld wil ik enkel een lossen greep in dien voorraad
doen en het geval vermelden van het land Strabanen bij Voorst, tegenover Zutphen, waar nog een oude bedding van den IJsel aanwezig is.
Het werk bestond hier voornamelijk in ontwatering en grondverplaatsing,
in dier voege dat zandkoppen werden weggegraven en kleilagen voor
egaliseering werden gebezigd. Aldus kon een complex van 140 ha. grondig
verbeterd worden, waarbij een zuivere landwinst van 5 ha. werd geboekt.
Onze uitgeveende Plassen
Al beddingen gravende en al waterlossende zien we de Heidemaatschappij vanzelf op het gebied der waterbouwkunde terechtkomen. Van
de heide naar het water, — zeker, ook het water behoort tot onze woeste
gronden. Vooral wanneer wij zulke halfslachtige terreinen voor ons zien
waar ons vaderland nog zoo rijk aan is, en die noch water, nóch land
zijn. Allen kennen wij wel zulk een stukje, want allen zijn wij wel eens
van Amsterdam naar Haarlem gespoord, en allen hebben wij dan
vermoedelijk opgemerkt dat daar even voor Halfweg een vreemdsoortige
bodemgesteldheid te zien was: groote lappen water, in vrij regelmatige
banen verdeeld door smalle reepen land, die om en om met elkaar voortliepen tot waar ons gezichtsveld eindigde. Wat was dit nu, land met
water of water met land? Op die strooken grasbodem zagen wij stapels
van een zwartbruin goedje staan, met wat stroo zoo'n beetje toegedekt.
En de meesten onder ons hebben dan wel begrepen dat dit turf was,
natte of korte turf, uit dit veen-moeras opgebaggerd en langs de kanten
te drogen gezet. Precies zoo is ook het meerendeel van Nederland's
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centralen veenpoel in den loop der eeuwen uitgeturfd en als plassen
en meren blijven liggen, totdat deze tenslotte door bedijking en droogmaking andermaal in land herschapen zijn. Dit werden dan echter door
Leeghwater's genie onze vermaarde holle polders, wier bodem de diepliggende ondergrond van klei is, waarop al die modderige turfpap
oorspronkelijk had gerust. Voorbeelden van aldus tot laag doch definitief
bouwland hervormde veenmoerassen geven de meeste onzer Noord- en
Zuid-Hollandsche polders, met de Haarlemmermeer aan het hoofd. Hoe
de toestand halverwege dit proces was of is, kan men zien aan de nimmer
heroverde Friesche Meren, doch vooral aan de Loosdrechtsche Plassen,
waar duidelijk de laatste flarden land te herkennen zijn, die door de
verveners voorloopig niet waren weggebaggerd omdat men ze nog als
„zetveld" noodig had om daarop de turfpap te drogen te zetten. In een
soortgelijken overgangstoestand nu verkeerden eveneens de onuitgeveende weilanden die bezuiden de route Amsterdam—Haarlem liggen.
Tijdens den wereldoorlog, toen er een groot tekort aan brandstoffen
ontstond, heeft een particuliere veenonderneming daar turf gebaggerd,
maar toen de vrede ons weer volop steenkolen bracht, en toen de
kolenprijzen dusdanig daalden dat geen mensch meer aan turf dacht,
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toen viel er met deze terreinen opeens weer niets te beginnen, zelfs
bleven er heele partijen reeds geproduceerde brandstof onverkoopbaar
liggen, en aan dit gezicht zijn wij zoo'n beetje gewend geraakt.
Tenslotte heeft de Provincie Noord Holland dit heele complex „de
Eendracht" aangekocht met de bedoeling om er in werkverschaffing
cultuurland van te laten maken. Hier had men nu eens niet een moeilijk
toegankelijken uithoek voor zich, maar een terrein onder den rook der
hoofdstad, dat door harde wegen omgeven is. Het maaiveld, d.w.z. het
bovenvlak van wat nog onafgeveend is gebleven, ligt i .62 meter beneden
N.A.P. De veenlaag is 1.70—1.80 dik, hetgeen dus wil zeggen dat hier
na volledige uitvening een polder van ongeveer 3—3H meter diepte
zou ontstaan. De tegenwoordige toestand is echter dat er ongeveer twee
derde is uitgeveend, en dat is dus wat wij als breede waterstrooken zien
liggen. Ongeveer één derde is overgebleven in de gedaante van „kregels",
dat zijn de met gras begroeide smalle reepen grond. Om het nu maar
eens heel simpel uit te drukken: dit alles moet nu door elkaar heengewerkt worden, en dan zal er dus een laagliggende mengbodem
ontstaan, wel een polder, maar niet zoo diep als wanneer het veen
schoontjes was uitgeturfd.
Eerst moet er dus een dijkje of kade rondom het geheele complex
worden opgetrokken; gedeelten hiervan waren reeds aanwezig. Voorts
moet er langs dezen rand een bemalingsvaart komen, alsmede dwarstochten die het polderwater naar de pompen zullen voeren. Met deze
bemaling is men thans reeds zoover gevorderd dat de waterbanen drooggevallen zijn. Nu is deze uitdrukking „droog" slechts van betrekkelijke
waarde, want toen ik dit werk bezocht, had een argelooze wandelaar
zeker wel een meter diep in de veenpap kunnen zakken. Greppels zorgen
dan voor de verdere ontwatering, en kavelslooten voor een indeeling in
perceelen. Rondom het geheele terrein loopt natuurlijk een ringsloot.
Dit alles wordt met handenarbeid in werkverschaffing uitgevoerd.
Alles wat er aan bruikbare grondsoorten beschikbaar is wordt zorgvuldig
afzonderlijk gehouden en over het land heengestrooid, waar deze klei
tenslotte met de bolsterlaag vermengd raakt tot een kostbaren humusrijken teelgrond. Machinaal is dit niet wel doenlijk, en daarom komt
hier de werkverschaffing met de spade zoo bijzonder goed tot haar recht.
De verkaveling is vastgesteld in overleg met het uitbreidingsplan van
Amsterdam, want hoewel men er op dit oogenblik akkerland van aan
het maken is, dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid
eener toekomstige urbaniseering. In dit verband moesten er dan ook
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eenige concessies gedaan worden inzake de plaatsing van het gemaal en
de richting der wegen.
De bedoeling is, dezen grond te verpachten in den vorm van kleine
bedrijven. Het is een ideale bodem voor tuinbedrijf, maar ook de landbouw kan er met succes worden uitgeoefend, terwijl de vaarten en
slooten wellicht een goed vischwater zullen opleveren.
Orde op oude veenmoeiassen
Het liquideeren van half afgewerkte verveningen en het herscheppen
van den achtergelaten rommel tot nuttig cultuurland is een taak welke
door de Heidemaatschappij in alle waterige streken van ons vaderland
wordt uitgevoerd. Ook Friesland is rijk aan terreinen van deze soort. Er
is in vroegere eeuwen lustig op los geveend, met het gevolg dat er overal
van die afwisselende strooken water en land zijn blijven liggen. Petten
en hagen noemt men die in Friesland, en nu zal de lezer ook begrijpen
wat er met de Boornbergumer Petten bedoeld wordt. De werkwijze is
hier ongeveer dezelfde als op „De Eendracht". Alleen wordt er in Friesland bij voorkeur grasland tot stand gebracht; immers de Fries van deze
streken is een geboren veehouder, dus hij wil „greide", maar geen bouwland, want van het landbouwbedrijf heeft noch hijzelf, noch zijn volk
verstand. Nu, dit komt toevallig goed uit, want in die Friesche hagen en
petten ontbreekt het toch al aan klei of zand voor menggrond, en zoo
komt er vanzelf de bodemsoort tot stand die het meest begeerd wordt.
Door den waterstand ongeveer i^^ meter omlaag te maken, is het land
voldoende ontwaterd. Hier en daar zien wij nog een rijtje hagen liggen,
die voor de laatste maal als zetveld voor baggerturf gebruikt worden;
daarna gaan ook deze „op de schop", en de fraaie geëgaliseerde weide
ontstaat, een typisch Friesch landschap met wijde vergezichten, daar
waar oorspronkelijk geenerlei natuurschoon te vinden was. Groote nieuwe
boerderijen, geheel op veeberging ingericht, zijn in dat nieuwe greidgebied ontstaan. Zij dragen namen die aan hare wordingsgeschiedenis
herinneren, zooals Slingenberghoeve; maar ook vroegere ministers zooals
Ruys de Beerenbrouck en Kan zijn hier vertegenwoordigd.
Af en toe komt men in dergelijke streken een stukje grond tegen
dat op kleine schaal door particulieren is ontgonnen, want men hield
dit werkje wel eens voor zeer eenvoudig. Gebrek aan inzicht en
ervaring, alsmede het afwijken van de eenig juiste werkwijze: de
handenarbeid, hebben daarbij echter slechts geleid tot het vormen van
inferieure weiden vol biezen. Toch hebben ook dergelijke mislukkingen
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haar nut: zij onderstrepen de waarde van vakkennis en routine!
Enkele groote complexen zijn nog onverveend en geheel onaangetast
blijven liggen. Zij kunnen voorloopig bewaard worden als reserve voor
latere tijden, wanneer er misschien weer eens brandstofschaarschte zal
heerschen, en zoolang dragen ze boven de verborgen turflaag tenminste
een voortreffelijke grasmat.
Werkobjecten van dezen aard liggen door heel Friesland verspreid, want
men heeft natuurlijk bij de werkverschaffing zoo veel mogelijk willen
vermijden dat het volk eerst een verre reis zou moeten maken. Dank
zij deze verdeeling kunnen de werkloozen als regel op de fiets of per
autobus het terrein van hun arbeid bereiken. Zoo vindt men bij
Wolvega het waterschap „De Ontginning" liggen, hetwelk eveneens
ontstaan is uit een chaos van hagen en petten die nergens meer voor
deugde. Eerst is er een toegangsstraatweg aangelegd, en vervolgens is
de bemaling onderhanden genomen, gevolgd door de egaliseering van
het terrein. Daar waar zand aanwezig bleek te zijn, is er een mengsel
ontstaan dat voor bouwland geschikt is, doch in hoofdzaak heeft men
zich ook hier toegelegd op het scheppen van greidegrond. Onder de
vele nieuwe boerderijen die op dit thans tot welvaart herleide land zijn
ontstaan, zien wij de van Maanen-hoeve, genoemd naar den helaas te
vroeg ontslapen Directeur der Heidemaatschappij (1937) •
In dit voormalige moerasgebied werd ook het kooikersbedrijf nog
uitgeoefend, en aangezien zulk een eendenkooi met haar bijbehoorende
omgeving van struikgewas en waterplassen juist midden in dit in te
polderen terrein van hagen en petten gelegen was, zag men zich genoodzaakt om dat bedrijfje geheel te omdijken. Nu ligt het als een nat
eiland temidden van akkers en ontwaterde weiden en daar het natuurlijk
een eindje boven het polderpeil der omgeving uitsteekt, moet het
bovendien nog van watertoevoer voorzien worden. Op al dergelijke
kunststukken is de Heidemaatschappij echter volkomen ingeschoten,
want ook het stelsel van slooten en bemaling is op twee naast en door
elkaar voorkomende waterstanden ingesteld. Aldus kan men in elk
willekeurig gedeelte van het gebied door pompen of malen het water
op ieder gewenscht peil houden, precies hoe de boer het noodig heeft.
De zandruggen die in dit gebied voorkomen ziet men zorgvuldig gereserveerd; op die kostbare grondstof is men daar zuinig, want die komt
doorloopend te pas bij het aanleggen van wegen, bij het totstandbrengen van een goede grondmenging met het veen, en bij het inkuilen
van gras als geconserveerd veevoeder.
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Waar eens de arme Fnesche heide lag
In het hoogere en zanderige Oosten van Friesland kwam de turf in
hoofdzaak voor als hoogveen, dus ongeveer zooals in de DrentschGroningsche grensgebieden of in de Peel. Geen wonder dus dat wij
ook in dezen voorheen zoo armoedigen achterafhoek dezelfde werkwijze zien toegepast waarmede reeds zoo menig rommelland tot
waardevollen cultuurbodem is gemaakt. Verreweg de gewichtigste daad
blijkt dan steeds te zijn geweest het ontsluiten van zulk een streek door
wegenbouw. Daarna volgt gewoonlijk vanzelf wel kolonisatie, hetzij
door halfambtelijke ontginningsmaatschappijen, hetzij door particuliere
bedrijven, of ook wel door het Staatsboschbeheer, door sanatoria, enz.
Het achterlijke en armzalige gebied waar vroeger als arme Friesche
Heide wel aalmoezen voor werden ingezameld, is op deze wijze reeds
vrijwel geheel omgezet in welvarend bouw- en weiland, met forsche
boerderijen en heldere arbeiderswoningen langs voortreffelijke wegen.
Hier en daar tusschen dit beeld van netheid en orde verspreid ziet
men nog wel eens een lapje morsige hei of moeras met een schamele
hut aan de vroegere armoede herinneren. Een groot aaneengesloten
complex van dezen aard ligt nog op ontginning te wachten. Dit is het
Fochtelo-veen, dat zich als een boomloos vacuum uitstrekt tusschen
het Friesche dorp Appelscha en het Drentsche Veenhuizen. Vermoedelijk zal deze kale en drassige vlakte door de tegenwoordige eigenaren,
de N. y . Vereenigde Compagnons, worden overgedaan aan de
ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën, en deze zal dan wel weer
aan de Heidemaatschappij opdragen om dit gebied in werkverschaffing
onderhanden te nemen. Over eenige jaren mag men, in plaats van
sombere leegte, hier dan een bloeiende landbouwstreek verwachten, met
vette hofsteden die door boomgroepen en lanen omgeven zullen zijn.
Verder hoogerop is zich in de voormalige wildernis van slordig uitgeturfd hoogveen en barre zandruggen een heel aardige streek aan het
ontwikkelen van veel nieuw bosch in gemengde beplanting; hier en ,
daar steken er heuveltjes uit op, wier oudere boomen zorgvuldig
ontzien zijn.
Er worden zwembaden aangelegd en theetuinen geopend, en in tal
van autobussen komt de bevolking uit de boschlooze Friesche klei- en
greidestreek zich thans vermeien in lustoorden die nog niet lang geleden
triestige wildernis waren. Ook dit toeristenbezoek draagt natuurlijk tot
de jonge welvaart dezer gewesten bij, maar een andere soort van gasten
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is den nieuwen kolonisten veel minder welkom; dat zijn de zgn.
„kisjeskerels", gelegenheidskramers met allerlei prullige koopwaar, en
voor deze bezoekers zijn dan de waarschuwingen bedoeld die men bij
de meeste huizen kan lezen „TinJc om de houn".
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Vuil water nuttig aangewend
Reeds zagen wij terloops dat bij het verbeteren van de afwatering ook
de strijd tegen de watervervuiling menigmaal aan de orde komt. Vooral
in de omgeving onzer groote textielcentra is het niet zoo eenvoudig om
van het verfwater der fabrieken af te komen. Pogingen om bij Wierden
in Twente groote bevloeiingsweiden aan te leggen, op de wijze zooals
men die te Grossbeeren bij Berlijn of even buiten het woud van St.
Germain bij Parijs vindt, zijn afgestuit op onvoldoende belangstelling
van de Overheid, welke tot dusverre meer oor bleek te hebben voor
het denkbeeld van chemische reiniging, zooals deze door hare eigen
adviseurs werd aanbevolen. Als gevolg van deze negatieve resultaten
ziet men dan ook nog heden de gemeente Enschede aanzienlijke
bedragen aan schadevergoeding wegens watervervuiling betalen aan het
landgoed Twickel bij Delden, welks fraaie bosschen daardoor stellig
niet in aantrekkelijkheid toenemen; zulks terwijl al dit vuile water met
groot nut zou kunnen worden gebezigd voor de verbetering van
schrale gronden.
Een der meest sprekende voorbeelden van wat er met weldoordachte
werkwijze bereikt kan worden, is ongetwijfeld de behandeling van het
looiwater bij Loon op Zand. In dat Brabantsche plaatsje is vanouds
het leerlooiersbedrijf inheemsch, en hierbij deed zich in steeds klemmender omvang het vraagstuk voor, waar men met het afvalwater naar
toe moest. Volgens de vakliteratuur was dit een hopeloos geval, want
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looiwater heet niet voor reiniging vatbaar te zijn. Toen heeft de
Heidemaatschappij het eens geprobeerd met gegraven reservoirs, waarin
dit water wordt opgezameld om te bezinken. Het slib wordt in putten
overgepompt en na droogworden uitgegraven als mest, die o.a. uitstekende resultaten blijkt op te leveren voor de bietencultuur. Dit is
dan een op turf of vilt gelijkend mengsel geworden van run (gemalen
eikenschors, een traditioneel looimiddel) van het haar der huiden en
van anderen afval. Het overblijvende water, dat nog steeds vele
chemische stoffen bevat, wordt omhooggepompt en in slooten langs
de akkers geleid, welke het door duikers bereikt. Als een dun laagje
vocht wordt dit sop dan over de landerijen verspreid, waar het zand
fungeert als natuurlijke filter; het ontbindt het vuile water, en absorbeert de bruikbare stoffen als goeden mest. Maar wanneer de dosis te
krachtig uitvalt, zou dit looiwater allen plantengroei verschroeien; dit
is dan ook wat men langs wanden der greppels ziet geschieden: een
zwarte korst van kale aarde wijst aan hoe hoog dit bijtende vocht
gereikt heeft. Tenslotte onttrekken diepe afwateringsslooten het door
de akkers heengefilterde water weer aan den bodem, en ziet nu blijkt
het zuivere H^O geworden te zijn, zelfs voor drinken bruikbaar. Hetzelfde looiwater dat eerst niet te reinigen heette!
De Tilbmgscbe vloeivdden
Op veel grooter schaal is een soortgelijke bevloeiing toegepast op
terreinen die aan de gemeente Tilburg toebehooren. Deze stad van
wolweverijen ligt op een hoogte die naar drie kanten afglooit; het
centrale plein van Tilburg heet dan ook de Heuvel. De fabrieker^
brengen natuurlijk heel wat verfwater voort, en daarbij voegt zich dan
nog „huishoudwater" der stad. Drie bestaande beken hadden tot taak,
al dit vuile vocht af te voeren. Daarbij bleek den landeigenaren dat
in tijden van overstrooming hun grasgewas verbeterde, hoewel het bij
directe aanraking met dit vette sop verschroeide. Er moest dus naar
verdunning en uitspreiding worden gestreefd, en zoo is men in 1915
bewesten de stad begonnen met het aanleggen van vloeivelden.
Vervolgens is ook in het Noorden een groote uitgestrektheid minderwaardig rommelland uit de handen van wel 150 kleine eigenaren door
de gemeente Tilburg aangekocht; grootendeels was dit heide en stuifzand. In werkverschaffing werd toen door de Heidemaatschappij, die
met het beheer van alle landelijke eigendommen dier gemeente belast
is, een ontginning met behulp van het afvalwater tot stand gebracht.
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Hoofdzakelijk kwam dit neer op grondwerk, want kunstwerken wilde
men zooveel mogelijk vermijden, teneinde het gewicht zooveel als
doenlijk op de loonen te doen vallen. Uit een toevoerbeek, die dus
eigenlijk een open riool is, wordt het afvalwater ter plaatse 23^2 meter
opgepompt naar een hooggelegen sloot. In een bassin van zelfgemaakt
beton laat men dan eerst de zware stoffen bezinken, terwijl de lichtere
bestanddeelen, zooals wolvezels en vet, tot korsten aaneengekoekt
boven op de vloeistof blijven drijven. Dit laagje spoelt men van
tijd tot tijd een diepen afvalput in, precies alsof het een reusachtige W.C. was.
Inmiddels stroomt tusschen den drijvenden koek en de bezonken sliblaag
het water weg, nog steeds blauwgrijs of roodachtig gekleurd, al naarmate de textielfabrieken in bepaalde kleuren aan het werk zijn. Er
stijgt een vette reuk uit omhoog. Dit sop nu leidt men door hooge
slooten rondom de velden. Door betonnen duikertjes onder de dammen
door wordt het met een netwerk van greppeltjes over de velden
verspreid, waar het een wonderbaarlijken groei veroorzaakt.
Dank zij dit stelsel is er nabij Tilburg een groote hoeveelheid goed
grasland geschapen, waaraan men in die eenigszins dorre streek juist
zulk een behoefte had. Men ziet hier dan ook vele melkkoeien en
jongvee weiden, en zelfs van verweg komen vetweiders hier hun magere
beestjes naar toe brengen. Ook is dit een voortreffelijke bodem gebleken
voor grove tuinbouwgewassen; eveneens is er een populierenkweekerijtje
en een teelt van uitgelezen graszaden ontstaan.
Diepe draineerslooten zorgen tenslotte weer voor de ontwatering van het
bevloeide gebied, en daarbij blijkt het water dan volkomen schoon te
zijn geworden, hetgeen duidelijk blijkt uit den groei der waterplanten.
Dit is dus wel een voortreffelijk stelsel gebleken om groote fabriekscentra
van afvalwater af te helpen, te meer waar dergelijke vloeivelden doorloopend water kunnen verwerken, dus anders dan bij het storten van
compost, waar de vuilopname met één keer afgeloopen is. De kneep van
het vak is om het vuile water snel en dun over den bodem te verspreiden.
Sommige gemeenten verstaan dit niet en verschroeien dan alle vegetatie,
of ze passen onpractische systemen toe, waarbij het water, in weerwil van
de hooge kosten, heelemaal niet wordt gereinigd, en bovendien geen nut
afwerpt. Daarentegen brengen deze Tilburgsche gronden veel geld op,
zelfs meer dan de beste uiterwaarden; dientengevolge worden de kosten
van de reiniging aanmerkelijk omlaaggebracht, terwijl voorts de geheele
omgeving van deze verbetering in het landbouwbedrijf voordeel trekt.
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En dat terwijl andere gemeenten zware schadeloosstellingen moeten uitkeeren wegens vervuiling door fabriekswater.
Aaidappelmedwatei naar de heide
Van niet veel verschillenden aard zijn de bevloeiingen van schrale
gronden in het Noorden des lands met afvalwater van de aardappelmeelfabrieken, zooals o.a. te zien zijn in de omgeving der fabriek Oranje,
nabij Smilde in Drente. Hier is van drainage voorshands afgezien, omdat
gedurende de eerste jaren de zandbodem wel in staat is om heel wat
van dit vocht te absorbeeren. Uit een eerste bergingsmeertje van eenige
hectaren wordt het vuile water ook hier in hooge slooten naar het te
bevloeien terrein geleid, om vervolgens door lage greppels rondom de
akkers het land op gebracht te worden, in een dun laagje dat geheel in
den bodem verdwijnt. De oudere landerijen zijn hier nog niet op voldoende diepte gespit, zoodat op den duur herontginning zal moeten
geschieden; misschien komt dan tevens drainage in aanmerking.
Het nuttige effect van deze bevloeiing blijkt wel reeds uit de omstandigheid dat deze voorheen zoo onvruchtbare zandgronden tegenwoordig
uitstekende tarwe voortbrengen, beter dan menige vette akker in de
Betuwe, of andere streken waar de bodem guller, doch de mensch minder
actief is. De fabriek Oranje vermaalt per jaar ongeveer 700.000 h.l.
aardappelen, zoodat er heel wat afvalwater beschikbaar komt. Deze
onderneming is dan ook druk bezig met het ontginnen van groote complexen heide en drassig russchenland in hare naaste omgeving, waarvan
op deze wijze prachtig cultuurland wordt gemaakt. Eerst wordt de heideplag met de humuslaag afgestoken, waarna de zandbodem grondig
ondersteboven gehaald wordt; het waardeloos grijze zand (loodzand)
wordt onderin weggestopt, en het gele komt daar bovenop, om tenslotte
bedekt te worden met de heiplag van zooeven, plus een spit bruin zand
er overheen. Met het oog op de bevloeiing moet dit terrein zeer nauwkeurig gewaterpast worden, hetgeen een graafwerk van groote zorgvuldigheid beteekent; hieraan verdienen vele werkloozen uit de omgeving een
eerlijk broodje. De boschgroepen en hakhoutsingels op de zandruggen
laat de Heidemaatschappij met liefde intact, zoodat het nieuwe cultuurland zich terstond in een vriendelijke omlijsting van landelijk natuurschoon kan nedervlijen.
Waarheen met het stadsvuil?
Bekend is de voortreffelijk georganiseerde vuilafvoerdienst van de
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gemeente den Haag, die in speciaal daartoe ontworpen vuilnistreinen
den afval der residentie naar Drenthe vervoert; aldaar wordt het verwerkt
tot nuttige meststoffen die groote uitgestrektheden schralen grond tot
ongedachte vruchtbaarheid brengen. Ook in het werk van deze V.A.M,
had de Heidemaatschappij een actief aandeel.
Weer een geheel andere wijze van vuilverwerking kunnen wij zien in het
Buurser- en Usselerveen, bezuiden Enschede, waar oorspronkelijk een
drassige heide met kale zandplekken zich uitstrekte, in een versnipperd
bezit van ongeveer igo ha., welks eigenaren geen lust toonden om door
ruilverkaveling tot een meer rationeele indeeling te komen. De N.V.
Ontginnings Maatschappij Overijsel heeft toen het geheele complex
aangekocht, met de mogelijkheid van terugkoop tegen taxatieprijzen.
Allereerst zijn hier Enschedesche werkloozen aan den arbeid gezet om
dit gebied te ontwateren en te verkavelen. Ondertusschen zijn er wegen
aangelegd, en nu kon de ontginning worden aangepakt. Alles geschiedde
natuurlijk in handenarbeid, volgens de reeds meermalen vermelde
methode om de goede grondsoorten naar boven te halen en de slechte
weg te stoppen. Er bleek toen een bruikbaar mengsel van zand met veen
voor den dag te komen, en hiervan zijn ongeveer 40 ha. aan de vroegere
eigenaren terugverkocht. De rest is overgenomen door de gemeente
Enschede, die naar een uitweg zocht voor haar stadsvuil. Jaarlijks neemt
men ongeveer 5—6 ha. onderhanden, terwijl de rest zoolang door de
gemeente verhuurd wordt. De in cultuurbrenging geschiedt door de
Heidemaatschappij en wel als volgt. Op een laag van 70 cm. stadsvuil
wordt een laagje van 5 cm zand gebracht; het eerste jaar zaait men
hier suikerbieten, het tweede jaar gras. En nu is het merkwaardige
van onze ontwrichte tijdsomstandigheden dat een kostelijk gewas als
suikerbieten, dat hooge eischen aan den bodem stelt, verlies laat, in weerwil van een waarlijk wonderbaarlijken groei op dezen stadsafval; doch
het gras, dat naar men meenen zou toch volstrekt niet zulk een kostbaar
artikel is, maakt deze schade weer goed. Een der ongunstige factoren
bij de beetwortelcultuur is, dat er op deze afvalgronden bijzonder
veel onkruid ontstaat, o.a. afkomstig van zaden en pitten die in het
stadsvuil meekomen; er moet dus flink gewied worden, en dit is duur.
Gaandeweg ziet men hier boerderijen ontstaan, die vervolgens door de
gemeente verpacht worden, en daarmede houdt dan de tusschenkomst
van de Heidemaatschappij op. Dat dit reeds terstond een liefelijke streek
zou zijn, kan niet beweerd worden; immers, het nauwelijks met eenig
zand bedekte stadsvuil beheerscht er nog steeds de atmosfeer. Maar
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wanneer het geheele werk eerlang voltooid zal zijn en wanneer de ondergrond van vuil dan in smakelijker teelaarde zal zijn overgegaan; en wanneer er dan bovendien een vriendelijker wegdek kan worden aangebracht
dan de asch die tegenwoordig over de wegen en paden gestrooid wordt,
— dan zal ook deze Twentsche uithoek van een ruig moeras tot een fraaie
landstreek geworden zijn.
Opruimingswerk in Zeeland
Onder de losse aanteekeningen die ik op mijn omzwervingen door onze
elf provinciën heb bijeengezameld, steeds op onderzoek naar cultuurdaden, vind ik een kleine notitie over bescheiden doch heel curieuze
werkjes die door de Heidemaatschappij worden uitgevoerd in een landstreek waar men nauwelijks eenig arbeidsterrein voor haar zou verwachten: in Zeeland. Op vele plekken langs de Bevelandsche kust is in de
i6e eeuw, alvorens de zouthalerij op Setubal (Portugal) in zwang
gekomen was, geregeld gegraven naar zouthoudende modder, meestal
een veenpapje, ter plaatse bekend als derrie. Men vond deze zoowel
binnen- als buitendijks. Hier en daar herinneren zgn. zoutkeeten nog aan
dit primitieve bedrijf. Na het uitbaggeren van deze zoutbrij bleef er een
ondergrond van zeeklei over, doch deze was dan zeer ongelijk komen
te liggen, met diepe kuilen en onregelmatige ruggen. Van deze verwaarloosde gronden heeft de Zeeuw nooit meer bouwland gemaakt, maar hij
heeft die rommelhoeken als lappen slordige weide aan hun lot overgelaten.
Pas in tijden van werkloosheid kon men er aan gaan denken om dergelijke
erfenissen van het verre voorgeslacht eens te gaan liquideeren, want er
bleek een dankbaar object voor werkverschaffing in te zitten. Onder
leiding van de Heidemaatschappij wordt dan eerst het gemiddelde peil
uitgerekend, en vervolgens gaat men het terrein afspitten en egaliseeren,
waarbij goede en kwade gronden als gebruikelijk worden uiteengesorteerd.
Daarna is deze bodem bruikbaar als bouwland van uitstekende hoedanigheid, en van de oude derriegravers blijft alleen nog de schilderachtige
herinnering voortleven.
De groei van het landgoed „De Utiecht"
Nu zijn wij gevorderd tot een der grootste complexen die ooit in ons
land aan grondverbetering onderworpen zijn, en het is vooral wegens
deze en daarmee verbonden overwegingen dat ik dit object liever bespreek
onder het hoofdje veredeling van onzen bodem dan uit het gezichtspunt
49

van een der middelen waarmede dit doel is bereikt, bv. de bebossching.
Bezuiden Tilburg, nog achter den eerwaardigen toren van het oude dorp
Hilvarenbeek, placht zich tot ver over de Belgische grens een schier
onmetelijke wildernis uit te strekken van lage heide met wat armoedig
bosch. Een deel dus van de uitgestrekte Kempen-formatie. Toen nu de
Heidemaatschappij reeds een paar jaren bestaan had, nam de lust tot
ontginnen meer en meer toe en heeft de Levensverzekering Maatschappij
„Utrecht" haar opgedragen om een flinken lap van dezen grond aan te
koopen en daarop hare kundigheden eens te toonen. De leidende gedachte
hierbij was om voor een deel van het kapitaal een belegging te zoeken, en
tevens door bevordering van de tewerkstelling bij te dragen tot vermeerdering der algemeene volkswelvaart. Intusschen wenschte men eveneens
de instandhouding van het aanwezige natuurschoon niet uit het oog te
verliezen. Veeleer hoopte men door bebossching en ontsluiting nieuwe
aesthetische waarden daaraan toe te voegen. Aldus is in 1899 begonnen
met 700 ha. Van den aanvang af heeft bij dergelijke ontginningen als
stelregel gegolden: hooge gronden zijn voor bosch laestemd, middelbare
terreinen voor bouwland en lage plekken voor weide. Een der eerste daden
was natuurlijk een deugdelijke ontwatering. De gronden werden aanvankelijk met ossenspannen beploegd, een methode waarin de Heidemaatschappij gedurende de eerste jaren van haar optreden hare kracht placht
te zoeken, totdat op den duur geen goede trekossen meer te koop waren.
Men ging toen paarden als trekkracht gebruiken, en tevens werd als
gevolg van de vorderingen in de techniek ook met stoom- en motorploegen gewerkt. In de laatste jaren heeft, in aansluiting op de tijdsomstandigheden, de werkverschaffing in handenarbeid de overhand
genomen. Op de aldus omgeploegde heidevelden werden „dennenakkers" aangelegd, met berkensingels tot beperking van boschbranden.
Geleidelijk echter heeft men ook andere systemen toegepast, door
planten en zaaien van verschillende boomsoorten. In latere periodes
heeft zich hier natuurlijk de onderzaaiing met loofhout bijgevoegd.
Zoodoende is van lieverlede een prachtige begroeiing ontstaan, die
bepaald een parkachtig aanzien heeft gekregen; geen wonder dus dat
de Levensverzekering Maatschappij er toe overging om hier tevens een
vacantieoord voor haar personeel te stichten. Zoo ligt daar dan ook
tegenwoordig een forsch gebouw dat doet denken aan een flink hotel
in een „Sommerfrische", omgeven door tuinen en boomgaarden. Hier
doet de zgn. Stichterslaan zien wat er zelfs met zulk een van huis uit
schralen grond te bereiken valt; want het magere paadje, kort na den
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aanvang der werkzaamheden door directeur Ingenegeren met boompjes
beplant, vormt thans een indrukwekkende laan van rijzige coniferen
te midden van forsche fruitboomen die met lupine onderzaaid zijn.
Als belegging is deze binnenlandsche kolonisatie een succes gebleken,
want hoewel een gedeelte der bezitting tevens voor verpoozing, dus voor
luxe dient, was de opbrengst van het geheele complex vóór den grooten
wereldbrand ongeveer dezelfde als uit het bezit van de om haar zekerheid
zoo zeer begeerde integralen, — aldus verklaart mij de tegenwoordige
directeur, de heer Nengerman, die vroeger zelf directeur van de Heidemaatschappij is geweest, zoodat hij de zaak van beide kanten kan
beoordeelen. Op het oogenblik bedraagt de totale oppervlakte ongeveer
2500 ha., waarover de Heidemaatschappij het beheer uitoefent, tezamen
met nog ongeveer 500 ha. van het aan haar toebehoorende Oranjebond
van Orde-fonds. Waar de Utrecht geen waardevermeerdering door de
ontginning heeft bijgeschreven, kan zij hare gelijknamige bezitting in
hoofdzaak als een spaarpot voor het nageslacht beschouwen.
Een rijtoer of wandeling door dit uitgestrekte boschgebied geeft gelegenheid om allerlei voorbeelden van verouderde en moderne boschtechniek
naast elkaar gade te slaan. Terwijl de auto over een goeden zandweg
voortrolt, zien wij links en rechts bosschen van zeer verschillenden
aard: rechts een onbeduidende akker van grovedennen, waarin een
latere onderzaaiing met ander hout verbetering tracht te brengen, links
daarentegen een forsch woud van douglas, rijzig als een Gothische
kathedraal; een groep Oregon-pijnboomen, geheel afgesloten als ware
het een gewelf. Dit is een houtsoort die o.a. voor parketvloeren te
gebruiken is. Veel kweekerijen van jonge eiken etc. komen wij tegen.
En overal schiet de rhododendron uit den bodem op, zichzelf
uitzaaiend, en gaandeweg de allures aannemend van een plaag te
zullen worden.
Steeds nieuwe lanen worden er door de heide aangelegd, welke een
15-tal gestichte boerderijen en een tiental arbeiderswoningen met elkaar
en den provincialen weg verbinden. De bevolking van het landgoed
bedraagt thans reeds pl.m. 200 personen. De vennen, omgeven door
drassige oevers, vormen met het vriendelijk kronkelende beekje de
Reusel en met de oude eiken van het landgoed „De Hertgang" als
natuurreservaat een welkome afwisseling in een fraai land van bosch,
weide, akkerland en heide, welks wijde gezichtseinder gezoomd is met
torentjes te midden van steeds weer meer geboomte.
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Nieuwe duinbehossching.
Tot slot neem ik den lezer mee naar onze duinen, want ook op dat
rulle terrein is de Heidemaatschappij haren zegenrijken arbeid aan het
verrichten. Wij rijden bij Castricum een groote uitgestrektheid provinciaal duin binnen, waar tevens het waterleidingsbedrijf van de provincie
Noord Holland gebruik van maakt als watervang, zoodat het van belang
is dat de neerslag zooveel mogelijk wordt vastgehouden. Daarom is
aan de Heidemaatschappij opgedragen om een bebossching aan te
brengen op een uitgestrektheid die ruwweg van dicht onder Wijk aan
Zee via Egmond reikt tot bij Bergen aan Zee.
De voortgaande wateronttrekking aan de duinen bleek op de vantevoren
aanwezige bosschen inderdaad een ongunstigen invloed uit te oefenen.
Nieuwe beplanting past zich echter terstond aan de veranderde
omstandigheden aan, evenals men ook bij het ontwateren van broekgronden automatisch een andere vegetatie ziet ontstaan. Zoo mag men
dan ook verwachten dat deze nieuwe duinbehossching in vele opzichten
heilzame gevolgen zal hebben, voor de watervoorziening even goed als
voor het vreemdelingenverkeer.
Er wordt hier niet met stadsvuil gemest, zooals elders in de duinen
(o.a. den Haag) is toegepast. Voor de meer eischende soorten prefereert
men een voorbouw van lupinen. Andere gedeelten worden zonder
voorbouw beplant met speciaal tot dit doel gekweekte soorten van naalden loofhout, liefst besdragende boomen die vogels aantrekken, alsmede
bloemheesters. Hier en daar wordt een meertje gegraven met vulling
van natuurlijk grondwater.
Wij rijden door uitgestrekte duinterreinen, sommige reeds met lupine
bezaaid, andere met stroo vastgelegd tegen verstuiving. En ziet, de
korrels die in de blijkbaar slordig uitgedorschte aren nog waren achtergebleven, zijn hier gaan opkomen, met het gevolg dat zich wijde velden
van ijle rogge gevormd hebben, met allerlei wilde bloemen daartusschen.
Weer andere stukken zijn met dennen beplant, en met singels van
weekhout omgeven, waaronder peppels en abeelen, zoowel als wilgen
en elzen. Overal zijn landelijke wegen getraceerd, die zich op harmonische wijze in het landschap aanpassen. Ook voor fietspaden wordt
gezorgd, zoodat hier een zeer uitgebreid ontspanningsterrein aan
het ontstaan is, hetwelk een kostelijke reserve vormt voor het nageslacht.
Ons dichtbevolkte land heeft immers een toenemende behoefte aan
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„playground". Groote gele plekken zie ik begroeid met sierlijke walstroobloemetjes. De duindoorn handhaaft zich overal, maar daar tusschendoor bloeit de blauwe salie en het hefelijke duinviooltje. De vogelstand
helpt dapper mee door over het geheele terrein vlierstruiken uit te
zaaien te midden van sierlijk rankend struikhout en geurige thijm. We
beklimmen een duintop, en zien de zee. Maar nog fraaier is het
panorama binnenvi'aarts, want heel Kennemerland spreidt zich aan onze
voeten uit, van de Haarlemsche bosschen tot het hooge dak van de
Alkmaarsche kerk; verderop duiden witte zeiltjes de meren en plassen
aan, terwijl de gezichtseinder wordt afgesloten door de Zaansche silos.
Aan den voet van dit Egmondsche duinlandschap vinden wij als
toegiftje op ons programma van bebossching de grondvesten van het
Kasteel aan den Hoef liggen, in werkverschaffing keurig blootgelegd en
met gebruikmaking van de grove oude baksteenmoppen bemetseld tot
een toestand van piëteitvolle conserveering. Inderdaad, de titel „Heide"Maatschappij doet niet vermoeden wat daar al zoo voor beschavingsdaden verricht worden!

van
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NAAR EEN VERSTANDIGER INDEELING
VAN DEN CULTUURBODEM
StofieUjke vooruitgang als gevolg van practfsch nadenken. De Heidemaatschappij is pionier eener rationeelere herindeeJing der gronden.
Propagandawerk van geduld en overleg. Een vvetteli/le regeling komt
tot stand. De beweegredenen vooi ruilverkaveling. Verlies aan tijd
en opbrengst. Gebrekkige toegankeli/kheid en ontwatering. Een bron
van grens- en dorpstwisten. Inbreng in kruimels, toewijzing in brokken. Vooruitzicht van verhoogde welvaart wettigt gemeenschapssteun.
De weikveischafiing in dienst dei ruilverkaveJing. Een voorbeeld van
uitvoering op den voet gevolgd. Wat er aan voordeelen verkregen is.

D.

. Jl . . ^ E Nederlandsche Heidemaatschappij is een organisatie van
practische mannen, zoodat van haar verwacht mag worden dat zij in de
eerste plaats zoekt naar het bereiken van resultaten die voor de gemeenschap stoffelijk nut afwerpen. Dat zij daarbij tevens een open oog heeft
voor het schoone en het historische of voor andere overwegingen van
cultureel belang, strekt haar tot eer, doch dit neemt niet weg dat haar
streven voornamelijk gericht dient te blijven op dingen die aan de
materieele welvaart van onze samenleving ten goede kunnen komen.
Doordat zij ingevolge harer veelsoortige bemoeiingen voortdurend in
nauwe aanraking is met de denkwijze en met de practische behoeften
van onze plattelanders, heeft zij, meer dan eenige organisatie, door54

loopend gelegenheid om kennis te nemen van datgene wat er in de
welvaart van dat volksdeel nog voor verbetering kan worden aangebracht, mede in het licht van wat zij geregeld bij andere volkeren
opmerkt. Aldus is het o.a. gegaan met de heideontginning, met de
boschcultuur en met nog zoovele andere aspecten. Dit was eveneens de
gang van zaken toen de gedachte aan een redelijker en voordeeliger
hergroepeering van het grondbezit voor het eerst begon op te komen.
Zoodra de Heidemaatschappij het nut hiervan had ingezien, heeft zij
reeds 15 jaren voordat hiertoe wettelijke maatregelen werden genomen,
jongelieden doen opleiden, zoowel in Delft als in het buitenland om tot
het gevi'enschte doel te komen. Voor ruilverkaveling was men toen
natuurlijk aangewezen op vrijwillige medewerking van de betrokken landeigenaren, en daar men uiteraard eenstemmigheid noodig had, zulks
terwijl het een proefneming zonder precedent betrof, spreekt het wel
vanzelf dat hier veel tact, geduld en overleg bij te pas gekomen zijn.
Ondertusschen werd natuurlijk een actie gevoerd voor een wettelijke
regeling welke, in gevallen waarin een meerderheid zich voor ruilverkaveling uitsprak, ook de minderheid zou kunnen verplichten om zich
hierin te schikken. Dit streven is geslaagd. Er is een wet tot stand
gekomen waarbij de te volgen procedure werd voorgeschreven, en waarbij
o.m. een Centrale Commissie voor de Ruilverkaveling werd ingesteld;
de directeur der Heidemaatschappij zou daarvan ambtshalve secretaris
zijn, met een zijner hoofdambtenaren, i.e. den leider der Hoofdafdeeling
van dien naam, als tweede secretaris.
Sinds dit initiatief aldus gaandeweg gekanaliseerd is geraakt in wettelijke
beddingen, heeft de Regeering gemeend, alle bemoeiingen in deze voor
het vervolg te moeten opdragen aan een geheel ambtelijk lichaam, den
Cultuurtechnischen Dienst te Utrecht. Een wetsontwerp, strekkende om
het totstandkomen van ruilverkavelingen nog verder te vergemakkelijken,
is ingediend.
Gevaren van versnippering
Laat ons thans eens gaan zien wat het wezen eener ruilverkaveling is, en
wat zij beoogt. Ook zonder hierbij in kadastrale of cultuurtechnische
bijzonderheden te treden, kan men zich levendig voorstellen, dat een
grondbezit hetwelk steeds maar opnieuw door erflating in dé handen
eener volgende generatie overgaat, gevaar loopt om op den duur versnipperd te raken. Niet alleen leidt voortgezette deeling tot oneconomische sphtsmg van wat een bedrijfseenheid behoorde te blijven doch
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ook kan men zich denken dat door huwelijk of andere combinaties aller
lei onsamenhangende stukken grondbezit in één hand kwamen, hetgeen
in een plattelandssamenleving meestal tevens één bedrijf beteekent.
Wat men op de landkaart heeft zien geschieden met het mozaiek der
Thüringsche vorstendommetjes, dat zag men in het klein ontstaan op
menigen dorpsplattegrond. Een boer had dus menigmaal stukken land
te bewerken die mijlen ver uit elkaar lagen, zoodat hij met één kar mest
soms urenver onderweg was. Dat de verzorging van bodem en gewas
onder zulke omstandigheden niet altijd ten volle tot haar recht kwam,
ligt voor de hand. Maar ook de gedaante der perceelen vertoonde soms
de meest elementaire economische gebreken. Om een stuk grond van
tien bij tien af te zetten, heeft men veertig meter omheining noodig;
wanneer deze zelfde oppervlakte echter de gedaante heeft van vijftig bij
twee meter, staat men voor de noodzakelijkheid om wel 104 meter
omheining te plaatsen. Wat hier van een hek gezegd wordt, geldt
natuurlijk evenzoo voor het graven van slooten of greppels. Bovendien
offert men in dit laatste geval natuurlijk effectieven bodem op, en dit
verlies wordt in het zooeven als voorbeeld genomen type dus ruim
anderhalf maal zoo groot, zonder dat daar eenige compensatie tegenover
staat. Integendeel: het is een bekend verschijnsel dat de strook
langs de greppel of vore altijd een lagere opbrengst geeft dan het
midden van den akker, een verlies dat op 40 pCt. gesteld pleegt te
worden.
Welnu, naarmate men meer voren en greppels op of om zijn land heeft,
brokkelt er dus meer aan randverlies af. Nog erger wordt het wanneer
de kavels eens heel erg smal uitvallen, zooals in menige streek van ons
vaderland inderdaad te aanschouwen is. Zoo had men bij Staphorst
reeds langgerekte „slagen" gekregen die nog maar enkele meters breed
waren, waardoor men bij het zaaien op een winderigen dag groot
gevaar liep dat alles op de strook van zijn buurman terechtkwam; en
daar deze kavels soms wel tien kilometer lang waren, kan men wel
nagaan welk een oneconomisch gebruik er hier van den bodem gemaakt
werd. Het als voorbeeld genomen geval van honderd bij twee meter,
in tegenstelling tot een vierkant terrein, was dus waarlijk nog zeer
gematigd; in vele gevallen mocht men het nadeel gerust met tien of
meer vermenigvuldigen.
Bij deze terstond in cijfers uit te rekenen bezwaren voegden zich nog
vele andere. Om een snippertje van zijn land te kunnen bereiken, kon
een boer toch niet geacht worden, belangrijke bijdragen te betalen voor
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onderhoud van een weg daarheen. En daar feiteHjk ieder van hen in
eenzelfde positie verkeerde, was het onvermijdehjke gevolg dat er van
de wegen niet veel terecht kwam. Men moest overweg of uitweg aan
een ander verleenen, doch wat de technische voorziening betreft, voelde
allicht niemand zich geroepen om zelf eenig werk van belang te verrichten. Men had rechten en men had plichten, en daarover werd niet
zelden gekibbeld met die vasthoudendheid die den boer eigen is wanneer
het om een stukje grond te doen is. Ook een recht van overweg is een
bezit waar voor te vechten valt. Is het een wonder dat een dergelijke
legkaart van scherfjes landeigendom, met alles wat daar aan servituten
en bijkomstige voorwaarden aan vasthing, menigmaal aanleiding gaf tot
het ontstaan en voortleven van heftige veeten of familietwisten, die
soms een heel andere samenleving deden ontstaan dan wat men zich
gewoonlijk zoo als dorpsidylle voorstelt!
Den aandachtigen lezer zal het, na bovenstaande simpele uiteenzetting,
wel duidelijk zijn wat een nuttig werk er op zulk een gebied te verrichten
valt. Hierbij voege men nog de overweging dat bijvoorbeeld de zorg
voor goede ontwatering en voor andere verbeteringen van algemeen
belang geheel in de verdrukking geraken moet wanneer hiervoor geen
andere dan versnipperde of oneconomische grondslagen aanwezig zijn.
Om nog niet eens te spreken van de belemmeringen welke een goede
teeltkeuze onder dergelijke omstandigheden ondervindt; of van de
onmogelijkheid om perceelen van deze onhandige gedaante met
machines te bewerken.
Wanneer nu de belangstellende buitenstaander dit alles terstond kan
inzien, zou dan ook een belanghebbende eigenaar hier geen oog voor
hebben? Het lijkt wat vreemd, maar toch heeft de Heidemaatschappij
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in het begin moeten constateeren dat hare uiteenzettingen in deze
richting door de betrokkenen met wantrouwen werden opgenomen. Nu
hgt een zekere achterdocht vanzelf in het gemoed van den plattelander
opgesloten, vooral wanneer er kwesties van grondbezit bij betrokken
zijn. Daarom heeft de Heidemaatschappij, die hare pappenheimers kent,
zich ook niet door dit voorloopig wat stroeve onthaal laten afschrikken,
doch zij is met taai geduld voortgeschreden op den weg van propaganda
voor het denkbeeld.
Vooideden van ruilverkaveling
In groote lijnen komt deze gedachte hierop neer dat het versnipperde
grondbezit eerst in een grooten pot wordt bijeengebracht, natuurlijk
onder zorgvuldige aanteekening van wat oorspronkelijk ieders aandeel
was, met schatting der geldswaarde. Vervolgens wordt uit den pot aan
elk teruggegeven een landbezit dat in omvang en grondsoort ongeveer
met zijn vorigen toestand overeenkomt, doch dan in behoorlijk gevormde
perceelen, en voorzien van bruikbare toegangswegen, waterloopen en
andere verbeteringen.
Hieruit vloeien dus voor alle betrokkenen aanzienlijke voordeden voort,
zoodat het billijk is dat zij ook bijdragen in de daartoe te maken kosten.
Eveneens echter de gemeenschap als geheel vindt bij deze verbeteringen
baat, in den vorm eener grootere welvaart en hoogere belastbaarheid,
om nu maar af te zien van den moreelen vooruitgang; ook de gemeenschap toont zich daarom bereid, een deel der kosten voor hare rekening
te nemen.
Dit geschiedt ongeveer als volgt: het Rijk begint met alle uitgaven voor
te schieten, waarna elke nieuw gevormde kavel belast wordt met een
evenredig gedeelte van deze schuld. Deze moet in dertig jaar worden
terugbetaald, in dier voege dat jaarlijks tegelijk met de grondbelasting
6 pCt. der schuld wordt ingevorderd voor rente en aflossing tezamen.
Op deze wijze wordt dus reeds een zeer aantrekkelijke modus aangeboden om de voordeden der ruilverkaveling deelachtig te worden, zonder
dat daan'oor zware offers ineens behoeven gebracht te worden. Doch
aangezien het landbouwbedrijf tijdens de jongste crisisjaren niet zeer
voorspoedig was, en zich ernstig in het nauw gedreven zag, bleek het
menigmaal niet doenlijk om zelfs voor een economisch zoozeer gewettigde uitgave als deze de middelen te vinden. Daarom is een ander
euvel dierzelfde crisisperiode te baat genomen om aan dit bezwaar
tegemoet te komen. De Regeering heeft n.l. de werkverschaffing in
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dienst gesteld van de ruilverkaveling, op grond van de overweging dat
zij anders het bedrag der steunverleening toch moest uitkeeren, zoodat
het voor de gemeenschap voordeeliger was indien daarvoor een nuttige
arbeid werd verricht welke anders niet te betalen geweest zou zijn. De
in dit geval te verrichten werkzaamheden bestaan juist uit die soorten
van arbeid, die gerust door minder geschoolde krachten kunnen worden
uitgevoerd, zooals het graven van slooten en het dichtwerpen van andere,
het aanleggen van wegen en het gelijkspitten van terreinen. Voor zoover
het bedrag der hiervoor betaalde loonen betreft, werden de kosten eener
ruilverkaveling voor de betrokken eigenaren dus lager. De ontwerpen
werden aanvankelijk schier zonder uitzonderingen opgemaakt door de
Nederlandsche Heidemaatschappij. Ook de uitvoering hiervan, of althans
de leiding en het toezicht bij de werkzaamheden, werd meermalen aan
deze organisatie opgedragen.
Vooiwaaiden en onkosten
Reeds hebben wij doen uitkomen dat het welbegrepen eigenbelang
medebrengt, dat een ruilverkaveling vrijwillig geschiedt. Oorspronkelijk,
toen er nog geen wettelijke voorziening bestond, kwam dit hierop neer
dat er onder de eigenaren eenstemmigheid moest worden bereikt, een
ideaal dat natuurlijk slechts zelden te verwezenlijken is. Niettemin is
het aan de overredingskracht der Heidemaatschappij eenige malen
gelukt om ook langs dezen weg haar doel te bereiken, n.l. met een
practisch uitgevoerde ruilverkaveling een sprekend voorbeeld te geven van
hoe het kon. Sinds de invoering van de Ruilverkavelingswet is echter in
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plaats van algemeene stemmen nog slechts noodig een meerderheid.
Om te beginnen moet een aanvrage, wil zij in behandeling genomen
worden, door tenminste een vierde deel der eigenaren bij Gedeputeerde
Staten worden ingediend. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan gaat
de Centrale Commissie voor de Ruilverkaveling een voorloopig plan
van wegen en waterloopen opmaken, en aan de hand hiervan moet
tenslotte door de meerderheid der rechthebbenden, die tezamen tevens
meer dan de helft van de betrokken oppervlakte moeten bezitten, in
het doen uitvoeren der ruilverkaveling worden toegestemd. Dat er bij
het ontwerpen der nieuwe kavels in het bijzonder gelet moet worden
op goede toegankelijkheid en uitweg, alsmede op afwatering, is wettelijk
voorschrift, maar spreekt overigens vanzelf. Inbreng en toewijzing
geschieden in grond, doch verschillen van ten hoogste 5 pCt. mogen
in geld worden afgerekend; er wordt zooveel mogelijk grond van een
dusdanige gesteldheid teruggegeven dat de eigenaar den aard van zijn
bedrijf niet behoeft te wijzigen.
Een ruilverkaveling op den voet gevolgd
Het is misschien wel illustratief om nu eens een geval bij den kop te
nemen, dat niet lang geleden is uitgevoerd; wij kunnen dan precies
nagaan hoe de gang van zaken is geweest, en wat daarbij voor resultaten
zijn bereikt. Ik neem daartoe een ruilverkaveling, die door de Heidemaatschappij volbracht is in een tijd, die niet tot een periode van bijzondere uitersten kan worden gerekend, doch die als een type van min
of meer gemiddelde omstandigheden mag worden beschouwd, nl.
1925—1928. Het blok in kwestie lag in de gemeente Nieuwleusen, tusschen Zwolle en Meppel, dus in een streek waar vanouds de versnippering
van grondbezit, en dientengevolge ook de behoefte aan een meer
rationeele herindeeling zeer groot geweest zijn. Een oppervlakte van
1217 ha. behoorde hier in ongeveer 2000 kadastreele perceelen toe aan
758 rechthebbenden; grootendeels was dit grasland op gronden,van zand
of moerassig veen, die slechts zoo weinig opbrachten dat in sommige
jaren niet eens de kosten der grondbelasting gedekt konden worden.
Wegen en waterafvoer verkeerden in zeer onbevredigenden toestand.
De aanvraag tot ruilverkaveling werd in Maart 1925 ingediend bij
Gedeputeerde Staten van Overijsel; vervolgens werd in den loop van den
zomer door de Centrale Commissie voor de Ruilverkaveling te Arnhem
een voorloopig plan opgemaakt, in doorloopend overleg met de belanghebbenden. Dit ontwerp werd, tezamen met het advies der Centrale
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Commissie, door Gedeputeerde Staten ter inzage gelegd, onder mededeeling dat op 7 October 1925 te Nieuwleusen zou worden gestemd.
Van de 758 stemgerechtigden met 1217 ha. verklaarden slechts 19
eigenaren met 68 ha. zich tegen, zoodat de ruilverkaveling met groote
meerderheid was aangenomen.
Nu werd overgegaan tot het benoemen der wettelijk voorgeschreven
Plaatselijke Commissie, die met de toepassing der ruilverkaveling zou
worden belast; Gedeputeerde Staten zochten deze natuurlijk onder de
beste en kundigste inwoners uit. Een door deze Commissie opgemaakte
lijst van ieders inbreng werd door den Rechter-Commissaris te Zwolle
vastgesteld op 24 Februari 1927. Uit dit tijdsverloop van ruim een jaar
kan men dus zien dat er heel wat uit te pluizen viel, alvorens de omvang
van ieders rechten nauwkeurig kon worden bepaald. Inmiddels was een
schatting van de waarde der respectieve bijdragen op 29 October 1926
definitief tot stand gekomen, zonder dat er gebruik gemaakt was van
het wettelijk recht om bezwaren in te brengen, hetgeen dus wel wijst
op een werkwijze van geduldig overleg.
De nieuwe toestand
Op 27 September 1927 werd het definitieve plan van wegen en waterloopen door Gedeputeerde Staten goedgekeurd; de eigendom van deze
kunstwerken werd overgedragen aan het betrokken waterschap, met
uitzondering slechts van één weg, die aan de gemeente werd toegewezen.
Ondertusschen werd er ook met zorg gewerkt aan het nieuwe plan van
indeeling, waarbij natuurlijk meer dan ooit nauwe voeling moest worden
gehouden met de betrokkenen, opdat in ieders behoeften zooveel
mogelijk zou worden voorzien. Dit plan, waarop de nieuwe kavels
stonden aangegeven, werd ter inzage gelegd; er kwamen slechts vier
schriftelijke bezwaren tegen in, doch ook deze werden na bespreking
met de Plaatselijke Commissie ingetrokken, en zoo kon de herindeeling
op 30 December 1927 definitief worden vastgesteld. De inbezitneming
der nieuwe kavels vond plaats op 28 Januari 1928. Drie der nieuwgevormde kavels werden, op verzoek der betrokkenen, publiek verkocht,
waarna de opbrengst onder de rechthebbenden verdeeld werd.
Tijdens den loop der wettelijk voorgeschreven formaliteiten waren
inmiddels door de Heidemaatschappij de algemeene grondwerken voor
den aanleg van de wegen en waterloopen tot uitvoering gebracht, zulks
voorzoover de eigenaren daartegen geen bezwaren hadden; deze werkwijze bracht het voordeel mede dat bij het definitief worden van het
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ruilverkavelingsplan zoo goed als alle benoodigde werkzaamheden reeds
waren verricht. Bij notarieele acte van 3 April 1928 is toen de ruilverkaveling beklonken en overeenkomstig de wet onderteekend door
den Rechter Commissaris en door de Plaatselijke Commissie; op 3 April
1928 werd zij in de openbare registers overgeschreven.
De kosten hebben gemiddeld ƒ 89.- per ha. bedragen. Hiertegenover
kwamen de volgende voordeden te staan: door aanleg van wegen is de
streek uit haar isolement verlost, en alle kavels zijn nu behoorlijk
toegankelijk geworden. In de afwatering is thans afdoende voorzien. Er
zijn doelmatige perceelen ontstaan, welke het verbeteren van oude
bedrijven en het stichten van vele nieuwe hebben mogelijk gemaakt.
De opbrengst is, zelfs gedurende den jongsten crisistijd, loonend
gebleken. Door het wegvallen der erfdienstbaarheden heeft iedere
eigenaar het onbelemmerde gebruik van zijn bodem gekregen. De
grondwaarde is gestegen, en daarmede ook het grondcrediet. Tenslotte
is het noodelooze tijdverlies bij het bewerken der voorheen verspreid
liggende perceelen weggevallen.
Geen wonder dus dat er in toenemende mate naar gestreefd wordt om
overal in ons land waar het grondbezit op oneconomische wijze
versnipperd is, tot het toepassen van ruilverkaveling te geraken; menigmaal blijkt het uitvoeren van een groot openbaar werk, zooals het
aanleggen van een nieuwen verkeersweg of van een scheepvaart- of
afwateringskanaal e.d. daartoe een natuurlijke aanleiding te geven. Het
tot standbrengen van een dergelijke algemeene verbetering wordt dan
ook niet zelden vanzelf gevolgd door een meer rationeele herindeeling
van den omliggenden bodem.
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ONDERZOEK, VOORLICHTING
TUSSCHENKOMST
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In de voorhoede van den vooruitgang. Publicaties en demonstraties.
Steun voor studies van anderen. Een uitgangspunt voor ontwerpen
en goeden raad. Agrarische bouwkunst. De boer leert boekhouden.
Fraaie en doeltreffende wegbeplanting is een eisch des tijds. Dakruiters of waarom uw oogst laten natworden? Ook in ons land wil
de mais wel ri/pen. Welk nut heeft onze peppel? Het Arnhemsche
„Pakhuis" als distributieorgaan voor verbeterde inzichten. Collectieve
aankoopen ter zaadcontróle. De leiding bij de boschbrandverzekering.
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E reeks van hoofdstukken, welke afgeronde onderwerpen tot
inhoud hebben, moet onvermijdehjk wel eens worden afgewisseld met
een verzamelparagraaf waarin verschillende losse bemoeiingen terloops
even besproken kunnen worden. Immers, de Nederlandsche Heidemaatschappij, die in weerwil van haren gouden leeftijd een lichaam
van jeugdigen groei is gebleven, strekt hare goede zorgen uit over een
bont complex van gezichtspunten welke bij de uitoefening van haar
streven telkens om aandacht blijken te vragen. En evenals wij bij de
ontginning, de bebossching, grondverbetering en de ruilverkaveling
steeds de Heidemaatschappij in de voorhoede van den vooruitgang zagen
optreden, evenzeer kunnen wij haar initiatief aanschouwen in tal van
daarmee verband houdende wenschelijkheden, welke zij doorloopend op
haren weg ontmoet. Juist door de nauwe aanraking, welke zij voortdurend heeft met de dagelijksche praktijk, kan een organisatie als de
Heidemaatschappij deze taak beter vervullen dan eenige andere; meer
dan een op eigen winst ingestelde commercieele onderneming zal zij
het vertrouwen van zelfs de meest argwanende kringen weten te winnen,
en meer dan een uiteraard stroever werkende ambtelijke instantie zal
zij weten te zorgen voor aanbeveling en toepassing van slechts die
maatregelen, welke den toets van het practische nut kunnen doorstaan.
Als schakel tusschen het landbouwonderwijs en de wettelijke voorzieningen eenerzijds en den achterdochtigen plattelander anderzijds
was inderdaad een nuttige werkkring weggelegd voor een corps van in
de leerschool der uitvoering opgegroeide mannen, wier voorbeelden
menigmaal overtuigden, daar waar enkele leering gefaald zou hebben.
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Misschien kan de zin van dit betooq wel het beste worden geïllustreerd
door wat er indertijd eens geschied is in de Peel, toen de omwoners
zich nog wat onwennig, ja menigmaal wantrouwig betoonden jegens het
streven der Heidemaatschappij om in die wildernis ook goeden weidegrond te scheppen. Een boertje liet zich toen met moeite bewegen om,
voor een rijksdaalder toe, zijn koe op het nieuwe weiland te laten grazen,
en gedurende dien zomer kwam hij herhaaldelijk eens verspieden of het
arme beest nog niet bezweken was; het volgende jaar echter kwam hij
zelf vragen of hij er ditmaal twee koeien mocht laten weiden, ja zelfs
verklaarde hij zich nu bereid om daar een rijksdaalder per stuk voor bij
te betalen.
Ziedaar in een simpele anecdote de waarde geschetst van de werkmethode der Heidemaatschappij: rustig en geduldig arbeidt zij verder,
doch steeds vol begrip voor de denkwijze der kleine luyden met wie zij
voortdurend te maken heeft.
Het verspreiden van licht in de duisternis
Een nimmer onderbroken stroom van publicaties helpt mede om het
licht van den vooruitgang te verspreiden. In haar maandelijksche tijdschrift doet de Heidemaatschappij regelmatig mededeelingen over hare
verrichtingen en over alle onderwerpen, welke in haar veelzijdige vak
te pas komen. Daarnaast geven ook hare Hoofdafdeelingen voor fruitcultuur en zoetwatervisscherij afzonderlijke vakbladen uit, welke zich
uit den aard dier bedrijven inzonderheid richten tot de daarbij direct
betrokkenen. Voorts verschijnen er, telkens wanneer dit noodig is.
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vlugschriften en andere drukwerken van zwaarder of lichter kaliber over
bepaalde onderwerpen of over onderdeden daarvan, waarbij steeds met
zorg rekening wordt gehouden met het bevattingsvermogen dergenen
voor wie deze mededeelingen bestemd zijn. Reeds zagen wij in een
vorig hoofdstuk de Heidemaatschappij optreden als propagandiste voor
het denkbeeld eener rationeelere herindeeling van het grondbezit door
ruilverkaveling. Een losse greep uit den verderen voorraad van lectuur
brengt geschriften op tafel over het gevaar van bosch- en heidebrand,
over ontginning met behulp van afvalstoffen, over oogstbehoud door
toepassing van dak- en klaverruiters, over hare cursussen en haar
museum, kortom over zeer vele wetenswaardigheden.
Door het houden van tentoonstellingen en door het deelnemen daaraan
kan menigmaal het nut van bepaalde werkwijzen in breeden kring
worden aangetoond. Op kleinere schaal wordt eenzelfde effect nagestreefd door het verrichten van demonstraties voor de oogen van de
rechtstreeks belanghebbenden. Eveneens voordrachten, cursussen en
excursies dragen tot dit doel bij. Haar Museum en haar Aquarium geven
gelegenheid om veel belangwekkends bijeen te zien wat anders slechts
verspreid te vinden zou zijn. En zoo ontwikkelt de Heidemaatschappij
zich onvermoeid voort als verzamelplaats van practisch bruikbare kennis
en tevens als distributieorgaan daarvan ten algemeenen nutte.
Tot deze groep van voorzieningen m.3g tevens gerekend v/orden het
verkenen van steun aan studies, onderzoekingen of proefnemingen,
door anderen verricht terzake van onderwerpen waarin ook de Heidemaatschappij regelrecht of zijdelings belang stelt. Nu eens zal dit de
kennis van den bodem treffen, zooals geologisch en chemisch onderzoek
daarvan, dan weer biologische studies zooals te Wijster in Drenthe met
betrekking tot de heidegronden verricht worden. Of de bereiding van
most en vruchtenwijnen, of de bemestingstechniek, of de teelt van
nuttige gewassen, kortom alles wat er op wetenschappelijk en proefondervindelijk gebied door het initiatief van medestanders wordt
aangepakt.
Plannen en begiootingen
Voorts stelt de Heidemaatschappij doorloopend hare organisatie en hare
ondervinding ter beschikking van het algemeene belanc' voor het
ontwerpen van plannen en het opmaken van raminge°n voor het
uitvoeren daarvan, gepaard aan het verstrekken van practische adviezen
en van goeden raad in het algemeen. Laat ons als type van zulk een
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bemiddeling eens nagaan hoe deze geschiedt wanneer er bijv. ergens
de gedachte is opgekomen aan beekverbetering en deugdelijker afwatering.
Eerst wordt dan een zorgvuldig onderzoek ingesteld naar de bestaande
afvloeiing van het hemelwater in de betrokken streek, en naar de hoogteligging der te ontwateren terreinen. Op een uitvoerige kaart worden met

kleuren de gebiedseenheden ingeteekend welke eenzelfde afwatering
hebben. Vervolgens wordt de maximaal af te voeren hoeveelheid water
berekend, op grond waarvan dan het verval wordt vastgesteld, hetgeen
dus neerkomt op de snelheid van afstrooming. Nu kan ook het profiel
van de vereischte bedding worden bepaald. In samenhang hiermede
rekent men uit hoeveel grond er verzet moet worden. Alle bijbehoorende
werkzaamheden, zooals het betuinen en bezoden, het leegpompen der
graafputten e.d. worden daarbij zoo nauwkeurig mogelijk begroot, waarbij natuurlijk de langdurige ervaring met soortgelijke opdrachten in
hooge mate te pas komt. Bovendien is dit voor een lichaam als de Heidemaatschappij een kwestie van beroepseer, want belangrijke afwijkingen
op de door haar verrichte schattingen zou zij als een blamage beschouwen. Ontwerpen en begrootingen van dezen aard plegen als grondslag
te dienen voor het besluit van den opdrachtgever om al dan niet tot
uitvoering over te gaan. Tevens kan 'ztilk een raming gebezigd worden
als richtsnoer voor de eventueel door de Overheid te verkenen subsidie
in werkverschaffing. Wat de kosten betreft, worden alleen die in rekening
gebracht welke effectief veroorzaakt zijn bij het vervaardigen van het
ontwerp.
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Baastcrhoc\c te Oostelbecrs.

Arbcidswoningcn op „de Utrecht" te Esbeek.
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44.

Interieur van een koestal.

Koestal in een boerderij te Nieiiw-Leiiseii.

Betei bouwen
Een bepaalde groep van dergelijke adviezen mag eveneens aanspraak
doen gelden op onze belangstelling, nl. die welke verband houdt met de
bouwkunst ten dienste van het landbouwbedrijf. Placht men vroeger ten
plattelande hetzij vast te houden aan de vormen en normen zooals die
door het voorgeslacht waren overgeleverd, hetzij.... er maar op los te
bouwen, — dank zij het baanbreken van betere inzichten wordt er tegenwoordig ook ten plattelande beter gebouwd. Zoowel practischer als ook
minder leelijk. Er moest met name een gebrek aan wederzijdsch begrip
worden overbrugd hetwelk voortsproot uit onvoldoende voeling tusschen
de plattelandsaannemers, en de meer urbaan denkende architecten.
Menigmaal zag men óf een bouwwerk ontstaan dat weliswaar bruikbaar
mocht heeten, doch zeer leelijk was, of wel er werd een huis gebouwd
dat misschien een aangenaam uiterlijk vertoonde, doch niet voldoende
met de eischen van het bedrijf rekening hield. Zoodra de Heidemaatschappij zich van deze gaping bewust was geworden, heeft zij zelf hare
architecten voor dergelijke behoeften opgeleid door hun gelegenheid te
geven om in overleg met allerlei elementen uit het agrarische leven de
benoodigde practische ervaring op te doen. Aldus verstrekt zij thans
adviezen, maakt ontwerpen en houdt toezicht op de uitvoering, tegen
de gebruikelijke vergoeding van kosten, zulks in aansluiting op de tarieven
van den architectenbond.
De boekhouding van den landman
Hoe nauwlettend de Heidemaatschappij het oog gevestigd houdt op alle
behoeften van den landman, komt tot uiting in haar initiatief om den
boer ook te leeren boekhouden, tenminste voor zoover hij deze kunst in
zijn bedrijf noodig heeft. Dit werd van belang toen ook de boeren onder
de inkomstenbelasting kwamen te vallen, hetgeen aanvankelijk meebracht dat de eenvoudige landman hier niet goed raad mee wist. Op
den voorgrond heeft gestaan het streven om hem enkel zooveel inzicht
en oefening bij te brengen tot hij in staat zou zijn om het verder alleen
te bolwerken. Later hebben ook de groote gewestelijke landbouworganisaties deze zorg op zich genomen, door het stichten van centrale boekhoudbureaux, waar dan tevens statistieken bijgehouden worden. Naast
het verzorgen der boekhoudingen geeft de Heidemaatschappij ook
boekhoudcursussen voor boeren.
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Weldooidachte wegbephnting
Aan de zooeven vermelde vormen van dienstbetoon eenigszins verwant
is bijvoorbeeld de zorg voor de beplanting onzer vi'egen waarin de
Heidemaatschappij reeds spoedig als pionier voor betere inzichten is opgetreden. Ter afwijking van de oude sleur heeft zij de aandacht gevestigd op boomsoorten, die beter in het landschap zouden passen of die
aan het verkeer bepaalde voordeden bieden. Aanleg en onderhoud van
wegbeplantingen, zoowel voor Rijk als ook Provincies, gemeenten en
particulieren, vormden aanvankelijk een belangrijk onderdeel van hare
werkzaamheden. Tot dit doel had zij een afzonderlijken staf van ambtenaren opgekweekt. Later is, voor zoover het de overheidslichamen betreft,
deze taak overgenomen door het Staatsboschbeheer. Niettemin is ook de
Heidemaatschappij in dit opzicht diligent gebleven. In dit verband zij
b.v. genoemd haar aandeel in het bestudeeren der iepenziekte. Ook maakt
de Ned. Heidemaatschappij deel uit van de Commissie „De Weg in het
Landschap". Nog onlangs is door haar een commissie in het leven
geroepen ter bestudeering van het vraagstuk der wegbeplanting in zijn
geheelen omvang. In deze Commissie wordt zitting genomen door vertegenwoordigers van alle instanties die met wegen en wegbeplanting te
maken hebben.
68

Verbeterde oogstbewaiing, dakiuiteis
Groote waarde mag ook worden toegekend aan de propaganda voor het
gebruik van dak- en klaverruiters voor betere droging van den oogst. In
ons vochtige vaderland komt het immers niet zelden voor dat juist
wanneer de veldvruchten gemaaid zijn en in schoven of stapels op het
land te drogen staan, een hardnekkige regenperiode alles nat doet worden of blijven. Als voorbeeld wordt vermeld dat een boer, die door het
ongunstige weer tijdens den oogst per ha. slechts 16 hl. erwten van
geringe kwaliteit won, bij gebruik van „ruiters" wel 35 a 40 hl. zou
hebben verkregen, en van betere hoedanigheid bovendien. Dit beteekende een schade, die op ƒ 150.— per ha. gesteld kan worden. Hiertegenover
zou een grootere uitgaaf gestaan hebben van ƒ 20.— a ƒ 25.— per ha. aan
ruiters, te verdeelen over 8 tot 10 jaar, dus zeg van een rijksdaalder per
jaar en per hectare. Overeenkomstige cijfers gelden voor hooi, voor klaver,
voor granen, enz.
Zulk een ruiter is een zeer eenvoudig staketsel dat in een oogwenk opgetrokken wordt uit dennenstokken van gemiddelde dikte. Een enkelen
driepoot, met horizontale dwarsstokken, die een eindje boven den grond
door ijzeren ringen geregen worden, noemt men klaverruiters, omdat
daar meestal klaverhooi e.d. op wordt gedroogd. De grootere editie, die
uit twee stellen drievoeten bestaat, welke een dakvormig geraamte van
horizontale stokken dragen, heet dakruiter; deze wordt eveneens aanbevolen voor granen, omdat de halmen dan over de stokken heen naar
binnen gebogen kunnen worden, waarbij ze dus onder het stroo van den
volgenden bos bescherming vinden. Daar de vracht niet tot aan den
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grond komt te reiken, krijgt de lucht gelegenheid om overal toe te treden,
zoodat een snellere en meer effectieve droging wordt verkregen dan wanneer de schoven of hoopen rechtstreeks op den bodem komen te rusten.
Dank zij deze simpele doch vernuftige vinding kan de boer zich dus
wapenen tegen ongunstige weersgesteldheid. Bovendien durft hij met
deze zekerheid in den rug ook grootere hoeveelheden te verbouwen van
gewassen, die anders een te groot risico met zich zouden brengen.
Een verdere overweging, en een die in het begin zelfs wel eens op den
voorgrond placht te staan, was dat men aldus een nieuwe afzetmogelijkheid schiep voor het dunhout uit onze dennenbosschen. Hier zien wij
dus wel op zeer plastische wijze gedemonstreerd hoe bij een bedrijf als
dat van de Heidemaatschappij verschillende overwegingen in elkaar
grijpen, en hoe menigmaal de eene hand de andere wascht.
Zoo komen deze lichte houten rekken ook voortreffelijk te pas bij het
propageeren van de maiscultuur in ons land, aangezien bij dit nieuwe
gewas juist de moeilijkheid eener goede droging van vitale beteekenis bleek
te zijn. Hiervoor heeft de Heidemaatschappij, na eenige in het buitenland
toegepaste systemen gewogen en te licht bevonden te hebben, een hoogst
eenvoudige constructie uitgedacht, waarbij gebruik gemaakt kan worden
van de klaverruiters welke de boer toch al bezit, en die hij in het seizoen
van maisdrogen niet meer voor andere doeleinden noodig heeft. Aldus
ontstaat een zgn. maisdroogstelling, een luchtig en gemakkelijk verplaatsbaar schuurtje van fluks ineen te zetten dennenstokken, met een strooien
dak er overheen. Binnenin worden de vochtig geoogste maiskolven in
zakken op een rek van diezelfde stokken geplaatst, zoodat de wind er
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overal toegang heeft. De bediening kan, evengoed als de pluk, door
jongens geschieden, hetgeen veel arbeid bespaart, en aldus een krachtig
argument vormt om ook de maisteelt in het cultuurprogramma op te
nemen.
Ot bij ons de mais een toekomst heeft
Hoe de Heidemaatschappij er toe gekomen is om zich zoo in het
büzonder voor de mais te gaan interesseeren, is overigens een onderwerp
dat op zichzelf de aandacht wel waard is. Een jaar of twintig geleden
ontvmg de toenmalige leider van den Cursus der Heidemaatschappij,
de heer Wisselink, van een oud-leerling uit de Vereenigde Staten een
partijtje „Mixed" mais toegestuurd, d.w.z. met korrels van verschillende
kleur in één kolf. De afzender schreef er bij dat deze soort misschien
zelfs wel in Nederland rijp zou willen worden; tot dusverre had men
namelijk in ons land ook wel eens kleine hoekjes met mais beplant, doch
enkel voor groenvoer, waarbij dan de geheele plant door den hakselmolen ging.
Deze „mixed" variëteit is toen in den tuin van de Heidemaatschappij
uitgezaaid, doch onder selectie van de gele korrels, in de hoop dat men
aldus een diepgele soort zou krijgen die het ook in ons klimaat tot volle
rijpheid zou brengen. Zeer in het klein zijn deze proefnemingen begonnen.
De voornaamste vijand bleek de nachtvorst te zijn, maar door voortdurende selectie wist men een ras van weerstandkrachtige planten te
kweeken, dat later gekruist werd met soorten die men uit Duitschland
en van onzen gezant in Zuid-Afrika ontving. Het aldus gevormde ras
scheen toekomst te hebben, zoodat hiermede de proefnemingen op
grootere schaal werden voortgezet, onder leiding van het tegenwoordige
Hoofd van den Cursus. Sindsdien heeft men ontegenzeggelijk belangrijke vorderingen gemaakt, al kan nog niet gezegd worden dat het
einddoel reeds bereikt is. Geconstateerd is dat mais zeer sterk reageert
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op den bodem toestand. Op het oogenblik heeft men de vraagstukken
van zaaitijd, van bemesting en van oogstbewaring wel reeds onder de
knie. In plaats van de vroeger hier voor groenvoer gebezigde zgn.
paardentandmais, die laat gezaaid werd, heeft men geleerd om het nieuwe
type ongeveer een maand vroeger uit te zaaien, hetgeen mogelijk werd
zoodra het weerstandsvermogen tegen nachtvorst eenmaal verkregen
was. Wat de bemesting betreft, heeft de ondervinding aangewezen om
organische bemesting uit te schakelen, althans in het teeltjaar; men
weet nu dat men zeer voorzichtig moet zijn met de stikstof, doch royaal
met kali en fosforzuur. Want natuurmest en stikstof bevorderen wel de
bladvorming, doch zij houden de korrelzetting tegen.
De opbrengsten zijn tegenwoordig gunstig. Op middelmatigen zandgrond wordt 4000 kilo per ha. geoogst, en op betere gronden wel 7000.
Op de klei blijft evenwel het bezwaar bestaan dat de maisoogst zou
samenvallen met die van suikerbieten en late aardappelen. De zandgronden bieden dus stellig voor deze cultuur de beste kansen, omdat
aldaar de oogst in een betrekkelijk stillen tijd valt. Het heele gezin kan
bij het plukken en opslaan meehelp>en. Voor eigen behoefte is een
dergelijk gewas van groot voordeel, en wellicht eveneens voor verkoop.
De invoer van mais naar Nederland is, naar men weet, geweldig groot,
soms wel eens 2 millioen ton per jaar. Wanneer in ons land iedere boer
eens gemiddeld een halve hectare met mais bezaaide, zou er een
areaal bereikt worden van 300.000 ha., hetgeen ongeveer met dat van
rogge overeenkomt. De opbrengst zou dan ca. 1 millioen ton bedragen,
dus een belangrijke bijdrage voor dekking van eigen behoefte. Zoo
ver is men echter nog lang niet, en bovendien staat het te bezien of
hiertegen geen bezwaren uit anderen hoofde zouden oprijzen. Belangstelling is er tegenwoordig overigens wel, en de aanvankelijke tegenstand is vrijwel volkomen weggevallen. Intusschen blijft het zaak om
deze aangelegenheid met voorzichtig beleid verder te ontwikkelen.
Buitenlandsche mais kost op het oogenblik ƒ 8.— per 100 kg. De Nederlandsche boer kan van ƒ 5.— per 100 kg. af zonder verlies zelf mais
verbouwen. Vooral nu tegenwoordig als gevolg van verschillende teeltbeperkingen, zooals inzake aardappelen, de wisselbouw wel eens
dreigt vast te loopen, zou de mais wellicht een goeden uitweg bieden;
rogge immers laat zich niet onafgebroken verbouwen, en mais zou hierin
vermoedelijk kunnen voorzien. Het bewieden en behakken biedt geen
moeilijkheden, en aangezien de wortels van de maisplant zeer diep gaan,
maken zij den grond goed los voor het volgende gewas.
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Een studie in populieren
Het bestudeeren van nieuwe gewassen is ongetwijfeld een boeiende
bezigheid, maar evengoed kan het zoeken naar verbetering van het
bestaande zijn bekoring hebben. Soms komt men daarbij zelfs tot allerlei
verrassende ontdekkingen, des te verrassender naarmate men uit dien
hoek eigenlijk niets nieuws meer verwachtte. Daar is bijvoorbeeld de
populier of peppel, een boom die ons toch waarlijk niet zoo exotisch
aandoet; in ons land is dit bepaald een alledaagsch bestanddeel van het
landschap. Toch zou men verbaasd staan over het vele wat de Heidemaatschappij U over popuheren kan vertellen, en wat er uit dien boom
zoo al te halen is. Het academische proefschrift waarop in 1937 te
Wageningen een harer adjunct-directeuren promoveerde (G. Houtzagers, Het geslacht Populus in verband met zijn beteekenis voor de
houtteelt) geeft een omstandige verhandeling over dit onderwerp,
waaruit ik hier eenige grepen zal doen, voor zoover ook de zorg voor
meer en betere populieren een der bemoeiingen van de Heidemaatschappij vormt.
Van de 500-600.000 m^ hout welke ons land jaarlijks oplevert, is
ongeveer 80—100.000 m^ van de popuher afkomstig, maar door verbeterde cultuurmethodes zou dit cijfer bij gelijk aantal boomen en
eenzelfden groeitijd misschien wel tot 150.000 kunnen stijgen. De
populier schiet snel op. Men rekent op het oogenblik dat één boom
in 25 jaar 1 m^ populierenhout produceert; een eik heeft daarvoor 100
jaar noodig, en de groveden 70 jaar. De populier zou het zelfs nog
wel sneller kunnen, b.v. in 15-18 jaar, maar in den aanplant heerscht
nog geen voldoende zekerheid en orde. Een bijzonderheid van de
populierencultuur is dat deze boom niet wordt gezaaid, doch gestekt.
In ons land liggen verschillende gebieden waar de populier zich bijzonder
thuis gevoelt. In drie dezer streken van geconcentreerden populierengroei, n.l. het Noorden (rondom Zwolle), de Betuwe (op zware klei)
en Brabant (de omgeving van Oirschot) onderhoudt de Nederlandsche
Heidemaatschappij proefvelden met gezamenlijk 15 ha. populieren.
Fïier zijn dan als vergelijkend materiaal de vormen bij elkaar gebracht
die thans reeds voor de Nederlandsche cultuur van beteekenis zijn.
Bovendien heeft zij te Keppel haren centralen proeftuin met kweekerij,
waar een 70-tal diverse soorten en bastaarden op hun bruikbaarheid
worden onderzocht. Het voornaamste criterium is het weerstandsvermogen tegen ziekte, door zwammen en bacteriën veroorzaakt. Voorts
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wordt natuurlijk eveneens gelet op de groeisnelheid, de neiging om
rechte stammen te vormen, en de bruikbaarheid van het hout; dit
laatste in samenwerking met de technische hoogeschool te Delft en met
de industrie welke popülierenhout verwerkt, o.a. voor klompen, lucifers,
triplex, papier, kistjes etc.
De infectieproeven worden genomen in samenwerking met de laboratoria
van de Landbouwhoogeschool te Wageningen en met het bekende
instituut te Baarn, waarvan Professor Joh» Westerdijk de leidster is. Ook
bij het onderzoek naar de oorzaak van de iepenziekte, verleende deze
aan de Heidemaatschappij uitnemende diensten.
Op het gebied der nomenclatuur heerschte voor het geslacht Populus
groote verwarring, mede omdat verschillende variëteiten onder meer dan
één naam bekend staan, hetgeen intusschen meermalen mogelijk heeft
gemaakt om een plaatselijk vooroordeel als ongegrond te ontmaskeren.
Zoo zou een Zeeuwsche boer zich verzetten als men hem „Betuwsche
Zwarte" zou willen leveren, want hijzelf zweert bij „Zeeuwsche
Blauwe", — maar deze beide soorten zijn tenslotte identiek gebleken.
Soortgelijke misopvattingen ontmoet men ook bij de klompenmakers.
De Heidemaatschappij is thans bezig met het samenstellen van een
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standaardwerk, waarin deze nuttige en veelbelovende boom in al zijn
aspecten zal worden beschreven en toegelicht.
Zaaigoed en werktuigen
Te Arnhem, niet ver van den Rijn, staat een nuchter gebouw, dat in de
wandeling bekend is als „Het Pakhuis" van de Heidemaatschappij.
Men had namelijk een flinke bergruimte noodig als opslagplaats en
sorteergelegenheid voor zaden en dergelijke; om te beginnen voor grasen klaverzaad, want om een werkelijk prima weiland te krijgen, moet
men wel zeven of acht soorten van gras en drie van klaver dooreenzaaien. Eveneens in zaaigranen en boomzaden dient de Heidemaatschappij doorloopend goed gesorteerd te zijn. Verder worden in
depot gehouden ziektebestrijdingsmiddelen, vorstkachels voor boomgaarden, drainuitmondingen en allerlei andere nuttige materialen. Al
dergelijke dingen vindt men in „Het Pakhuis" bijeen, en dan is het
aardig om te zien hoe men daarbij onwillekeurig van het een in het
ander komt.
Gedeeltelijk functioneert dit Pakhuis als een silo, met automatische
verplaatsing van de granen en zaden om gelucht en gereinigd te worden.
Een schroef zonder eind stuwt de korrels voort, terwijl onderweg het
stof weggezogen wordt. Glijbakken en electiische lieren zorgen voor het
overige vervoer.
Onder de varia vinden wij daar een centrale voedselvervaardiging voor
de ongeveer honderd paarden der Heidemaatschappij. Zeer opmerkelijk
is de machinerie voor zaadreiniging, waarbij voor iedere soort een
bijzonder raster wordt gebezigd, voor granen zoowel als voor allerlei
boomzaden. Deels geschiedt dit met luchtblazing, deels volgens andere
werkwijzen. Een afzonderlijke installatie is aanwezig voor de behandeling van maiszaaigoed; wij zagen reeds dat er van deze exotische
graansoort met veel studie en toewijding eindelijk een type is gevormd
dat hier te lande rijpen wil, maar dit nieuwe ras moet voortdurend
bijgehouden worden, anders verloopt de soort weer.
Een eindje verder zien wij ploegen en andere werktuigen voor allerlei
grondsoorten en voor verschillende diepte. Ook motorpompen voor het
droogleggen van graafputten, wanneer men beekbeddingen aan het
verbeteren is. Voorts spuit- en stuifmachines voor rupsenbestrijding, om
er boomen of heele lanen en bosschen mee te behandelen. Kortom, een
wandeling door dit Pakhuis geeft uit menig oogpunt een overzicht van
de zeer uiteenloopende bemoeiingen der Heidemaatschappij en vestigt
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sterk den indruk, dat men zich hier op een centraal punt bevindt van
waaruit verlichte inzichten en verbeterde werkwijzen over het geheele
land worden gedistribueerd.
Gezamenli/Ice inkoopen
Een van deze diensten is de zgn. zaadbemiddeling, een collectieve vorm
van aanschaffing en levering, ten behoeve van de leden, doch niet met
commercieele doeleinden, want op den voorgrond staat de verbetering
in de kwaliteit, voornamelijk door selectie. De leden toch stellen prijs
op een waarborg dat bepaalde zaden, zooals van gras, van klaver of van
dennen, inderdaad de beoogde soort zijn.
Iets overeenkomstigs wordt ook verricht ten aanzien van bepaalde
landbouwwerktuigen. De Heidemaatschappij pleegt over dergelijke aankoopen van den handel een kleine reductie te krijgen, waarmede zij hare
regiekosten kan bestrijden. Eventueele batige saldi, welke uit soortgelijke
inkomsten overblijven, wendt zij aan voor studiedoeleinden en voor
bijdragen in allerlei onderzoekingen welke ten algemeenen nutte worden
verricht.
De handel heeft deze bemiddeling wel eens minder prettig gevonden,
maar de behoefte aan garantie van dezen aard bestaat nu eenmaal,
en de Heidemaatschappij heeft deze taak naar behooren vervuld. Bovendien is niet zelden haar initiatief aan het omzetcijfer van den handel
uiteindelijk ten goede gekomen, want menigmaal is zij stimuleerend
opgetreden, met name als gangmaakster inzake zaden, meststoffen
en machines.
Boschbrand
Tot slot van dit hoofdstuk hebben wij bewaard het onderwerp van de
boschbrandverzekering, waarin de Heidemaatschappij een zeer bijzondere
functie te vervullen heeft, want aan haar is sedert 1924 de directie
opgedragen van de Onderlinge Bosschenverzekering Maatschappij
te Arnhem.
Op den voorgrond voor deze bemoeiingen staat het streven naar behoud
van het Nederlandsche bosch. Teneinde een zoo goedkoop mogelijke
premie te kunnen noteeren, is het noodig dat ook de schade zoo laag
mogelijk wordt gehouden, en daarom dient de Heidemaatschappij als
hebbende de rijkste ervaring inzake boschwezen, zelve het risico te
beoordeelen en de voorwaarden te stellen. Het behoeft geen betoog dat
van deze werkwijze een conserveerende en bepaald opvoedende kracht
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uitgaat. Niet alleen op de boschbezitters, doch evengoed op het publiek
dat zich in de bosschen komt verpoozen, en dat waarlijk nog wel
eenige wenken ter harte kan nemen inzake de wijze waarop men zich
in die omgeving behoort te gedragen. Dank zij dit optreden is inderdaad
de omvang van de schade aanmerkelijk verminderd. Voor mij ligt een
staatje waarop de cijfers van igii tot 1936 vermeld staan, van het
verzekerde kapitaal, van de ontvangen jaarpremiën, van de uitbetaalde
schadevergoedingen met bijbehoorende kosten zooals bluschloonen,
alsmede van de reserves. Dan blijkt het verzekerde kapitaal in die 25
jaar te zijn opgeloopen van ƒ 1.647.694 tot ƒ 9.588.732, dus het zesvoud;
ook de reserves zijn gestegen van ƒ 3.509 in 1911 tot ƒ 215.765 in 1936.
Het aantal deelnemers liep van 461 met 6472 verzekerde hectaren in
1911 op tot 1205 eigenaren met 24.348 hectaren in 1936.
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DE HEIDEMAATSCHAPPIJ ALS UITVOERSTER IN
WERKVERSCHAFFING
De meest uiteeiiloopende opdrachten. Men haaJt er de Heidemaatschappi; bij. Zij heeit nu eenmaal een voortreffeJi/'k apparaat. Boscharbeid voor de Jeugd. De Roeibaan in den Amsterdamschen Hout.
Parkheuvels en boschvi/'vers bij Apeldoorn. Een ijzeren dynastie doet
Oeteldonk uit het moeras venijzen. Sportterreinen en natuurbaden
alom. jFfoe een vliegveld wordt aangelegd. Op de snelle T.T.baan van
Drenthe. Werkloozen gaan stratenmaken. Kadeverhooging en dijkverzwaring leiden tot landwinst. De schorren van Sint Philipsland.
Jets over stadsgrachten en vestingwallen. „Beter Wonen" hij Ambt
Hardenberg. De Maas leert manieren.

D

AAR waar ge haar het minst verwacht, Lezer, daar zult ge
telkens opnieuw de Heideniaatschappij aan het werk zien, aan de meest
heterogene en soms zelfs aan de meest onwaarschijnlijke bezigheden.
In het begin zal U dat woordje „heide" nog wel eens even te binnen
schieten, en dan zult ge misschien stilstaan en U verwonderd de oogen
uitwrijven. Doch weldra zult ge daar glimlachend aan wennen, en
tenslotte zult ge U nimmer meer verbazen, met wat voor een vreemdsoortig karweitje ge de Heidemaatschappij ook belast mocht zien.
Met dat al brengt dit verschijnsel mee dat wij in het onderhavige
hoofdstuk een beetje van den hak op den tak zullen moeten springen,
en het maar eens aan het toeval dienen over te laten in welke volgorde
wij de te bekijken werkzaamheden in het oog zullen krijgen.
Eén groote lijn loopt er intusschen door dit allegaartje van verrichtingen
heen: in al deze gevallen is niet zoozeer de Heidemaatschappij bezig
om haar eigen bedrijf uit te oefenen, doch hier treedt zij op als uitvoerster
namens anderen. Zij is dan door de Overheid „er bij gehaald" om
bepaalde werkzaamheden te organiseeren, onder gebruikmaking van het
voortreffelijke apparaat van practische mannen en zakelijke ervaring dat
zij in den loop der jaren heeft opgekweekt. Deze gang van zaken is
eigenlijk vanzelf uit een anderen gedachtenloop ontstaan. Wanneer er
namelijk door diverse publiekrechtelijke of ook wel particuliere organisaties tot de Rijksinspectie voor de Werkverschaffing aanvragen om
subsidie worden gericht, pleegt het Departement van Sociale Zaken de
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controle op de naleving der sociale voorschriften veelal op te dragen aan
de Ileidemaatschappij. Deze moet dan inzonderheid nagaan of de tewerkgestelde bij behoorlijken arbeid een redelijk loon kan verdienen, en meer
van die overwegingen die met den aard dezer voorzieningen samenhangen. Over hare werkzaamheden en bevindingen uit dezen hoofde
rapporteert zij aan het Ministerie van Sociale Zaken. De kosten van
het toezicht worden tesamen door het Rijk en door het uitvoerende
orgaan gedragen. In de praktijk komt het er heel dikwijls op neer dat
de Heidemaatschappij zich feitelijk ook de geheele ieidfng van de
uitvoering toegeschoven ziet.
Een leerzaam voorbeeld van de onderlinge verhoudingen in dergelijke
werkzaamheden geeft o.a. het Twente Kanaal, waarvan een deel door
de Heidemaatschappij gegraven is omdat het element van werkverschaffing daarbij zoo sterk op den voorgrond trad. Later is de
uitvoering zelve overgeheveld naar het particuliere aannemersbedrijf,
doch het toezicht door de Heidemaatschappij bleef bestaan.
Deze omvangrijke uitbreiding harer werkzaamheden als gevolg van de
vele werkverschaffingen waarbij zij een taak te vervullen heeft, plaatst
natuurlijk de Heidemaatschappij voor menige moeilijkheid. Zij moet
haar apparaat dusdanig elastisch weten te houden dat zij het op ieder
oogenblik aanmerkelijk kan uitbreiden of inkrimpen, al naar de toestand
vereischt. Dat dit met een vasten staf van personeel niet goed mogelijk
is, spreekt vanzelf. Daarom ziet de Heidemaatschappij zich dan ook
gedwongen om de medewerkers, welke zij buiten haar normale kader
noodig heeft, slechts in los dienstverband aan te stellen, want er kan
nu eenmaal ieder oogenblik kentering komen in de door zoovele factoren
beinvloede atmosfeer der sociale voorzieningen, en wanneer bepaalde
werkzaamheden op een keer plotseling gestaakt moeten worden, — waarheen dan met het menschenapparaat? Op dezen voet ziet de Maatschappij tenminste kans om een aantal oud-leerlingen van hare cursussen
voorloopig in de praktijk aan het werk te houden, in zoover er na afloop
van hun studie niet terstond een betrekking voor hen te vinden is. En
zoo heeft dus de eene werkverschaffing de andere tot gevolg.
WerlJcampen voor de jeugd
Een bijzonder aantrekkelijke vorm van tewerkstelling is die waarvan de
jeugdige werkloozen het voorwerp zijn. Overal in ons land vindt m.en
van die werkkampen, door organisaties van godsdienstigen of staatkundigen grondslag gesticht, als kolonie waar men de jongeren uit
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geestverwanten kring aan den arbeid kan zetten op een wijze en in een
omgeving, die hen behoedt voor afdwaling op minder gewenscht geachte
paden. In vele gevallen heeft de Heidemaatschappij hare diensten
kunnen verkenen bij het op- en inrichten van dergelijke jeugdkampen.
Ook is zij menigmaal geheel onmisbaar bij het doen uitvoeren van
bepaalde werkzaamheden. Want voor jeugdige werkloozen gelden weer
andere normen dan voor normale arbeiders. Men zou de groote sociale
en economische moeilijkheden waar deze voorzieningen de uitvloeisels
van zijn, volstrekt niet nader tot een oplossing brengen, ja zelfs nog
verergeren, wanneer men aan deze werklooze jeugd bezigheden opdroeg
welke ook door gewone arbeiders kunnen worden verricht. Kortom, al
die overwegingen welke bij het zoeken naar nuttige doch tevens vc^antwoordbare karweitjes aan de orde komen, doen zich bij tewerkstelling
van de jeugd in nog meerdere mate voor.
Een werkobject dat in ieder opzicht aan al deze eischen beantwoordt,
is bijvoorbeeld het doorloopende onderhoudswerken in de bosschen,
dus een nuttige bezigheid, die juist in de laatste jaren achterwege placht
te blijven omdat de sterk gedaalde opbrengst van de boschcultuur geen
uitgaven voor onderhoud meer toelieten. Bovendien is dit werk, omdat
het midden in de natuur geschiedt, bijzonder leerzaam en gezond. Geen
wonder dus dat wij op verschillende punten van de Veluwe zulke centra
van jeugdwerk aantreffen. Ik bezocht er een in de buurt van Beekbergen, De Kuil genaamd, en ik moet zeggen dat het me voor jonge
menschen een bijzonder aangenaam vacantieoord leek, in alle jaargetijden. Rondom een middentuin groepeeren zich houten barakken,
die de woon- en slaapvertrekken bevatten voor telkens zes of acht
jongens.
Uiteraard zijn deze zeer sober ingericht, maar met gelegenheid genoeg
om het door eigen vinding wat gezelliger te maken, en dat is toch
maar het prettigste. Een ontspanningszaal met lectuur en muziek, een
flinke keuken waar voor zoovele vraatzuchtige woudloopers voedzame
kost wordt toebereid, een ziekenafdeeling (weinig gebruikt!) en rijen
waschgelegenheden, — ziedaar de voornaamste installaties geschetst.
Door graven en planten en timmeren uit eigen kracht pleegt zoo'n kamp
hoe langer hoe geriefelijker te worden. En de ligging temidden van
geurende dennen, op gezonden zandgrond, doet niet onder voor die der
bestbefaamde sanatoria uit de omgeving.
Een dergelijk werkkamp behoeft zich eigenlijk volstrekt niet blijvend aan
één bepaalde plek vast te hechten. Aan vaste gebouwen bestaat geen
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Jeugdige werkloozen in het A.J.C.-kamp te \ icrlioufeii.
Foto Vorrink.
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De v\'crkzaaniheclcn op den Paasheuvcl te Vierhouten in vollen gang.
P'oto Vorrink.
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Groote zaal werkkamp „'t Wijde Veld" te Ede.

Bewerken \an bosehgrond \ooi ondcr/aaiing. Werkkamp „'t Wijde Veld" te Ede.

behoefte, en er is dus geen bezwaar in om na een jaar of zoo de
barakken af te breken en ergens anders weer in elkaar te zetten, in een
buurt waar meer werk te verrichten valt. Want voor landgoederen is de
aanwezigheid van zulk een werkkam.p soms van groot voordeel, gezien
de heilzame invloed van het onderhoud op de boschcultuur. Menige
eigenaar biedt dan ook gaarne op zijn landgoed gelegenheid voor het
optuigen van een werkkamp, in ruil voor het opknappen van zijn
bosschen.
Er wordt eveneens gedacht over het inrichten van een jeugdwerkkamp
voor reclasseering, met een gemiddeld verblijf van 4—6 maanden per
jongen. Hier kunnen „boefjes" dan tot nuttige menschen worden opgevoed, en de Staat bespaart zich door tijdig ingrijpen allicht heel wat
gevangeniskosten, die anders later misschien onvermijdelijk zouden
worden
Boschphn en roeibaan
Dat de Heidemaatschappij zich in die afgelegen bosschen en heidevelden thuis voelt, zal niemand verbazen; daarentegen zal menigeen
wellicht verwonderd opkijken om diezelfde organisatie tot verovering
van wildernissen aan het werk te vinden in de hoofdstad zelf. Daar is zij,
aan den zuidrand der groote stad, bezig met het natuurlijk aan ieder
bekende „Boschplan", een zeer omvangrijk complex, dat bestemd is om
het eenigszins verloren gegane contact tusschen de Groot-Mokumme^s
en Moeder Natuur weer zooveel mogelijk aan te halen. Een belangrijk
onderdeel van dit groote werkobject was het aanleggen van de roeibaan, die indrukwekkende lap water van 2200 meter lang, 60 breed en
2 diep, de reeds vermaard geworden „Boschbaan", waar onze groot-e
roeiwedstrijden worden gehouden. Om daar omheen te wandelen heeft
men een uurtje best noodig. Het onder de leiding van de Heidemaatschappij door werkloozen in werkverschaffing uitgevoerde gedeelte
omvatte, behalve het uitgraven van dit roeiwater, tevens het vormen
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van grasvelden en beplantsoende glooiingen over de geheele linie, het
construeeren van een bootenhuis en het aanleggen van een uitgestrekt
parkeerterrein. Zeer fraai doet deze langgerekte waterplas zich in het
groene polderland voor. Een werk waar enkel de grootsche vijveraanleg
van Versailles mee te vergelijken is. Het geheele complex zal tenslotte
omboscht worden, doch naar berekening zit er in dit alles nog voor
tientallen jaren aan werk. Zeer gewichtig is daarbij natuurlijk de
omvangrijke grondverplaatsing, want men moet hier heel wat veen,
zand en klei door elkaar zeulen, en ook het aanleggen van vijvers in het
aanstaande bosch vereischt heel wat bodemvcrzet.
Door een sluis staat deze roeibaan in verbinding met het vaarwater van
de Nieuwe Meer, waar men de zeiltjes vroolijk boven den horizon ziet
blinken. Het water wordt door bemaling regelmatig ververscht.
Parlcvf/Vers in de boschheuveh
Inzake boschvorming met afwisseling van vijvers en plantsoenglooiingen
heeft de Heidemaatschappij in den loop der tijden een rijke ondervinding verworven, welke haar thans in de gelegenheid stelt om zonder
falen en met groote virtuositeit allerlei plannen te ontwerpen, te
begrooten en in opdracht van overheden of particulieren uit te voeren.
Eenige van die scheppingen, alle in werkverschaffing gedurende
moeilijke crisisjaren tot stand gebracht, wil ik den lezer in vogelvlucht
eens laten zien.
Bij Apeldoorn, daar waar de bebouwde kom van het dorp zich uitrafelt
langs den zoom der Soerensche wouden, heeft de gemeente een vlak
stuk dennenbosch laten veranderen in een geaccidenteerd terrein van
heuvels, water en gemengde beplanting met fraaie houtsoorten. Het
centrale deel is gerooid en diep uitgegraven tot iets dat in vorm en
omvang doet denken aan de Waterpartij in de Scheveningsche Boschjes
met het aangrenzende Westbroekpark. Rondom dit vijvercomplex heeft
men de randen van oud bosch laten staan. Er moest circa negen meter
diep worden gegraven, waarna een natuurlijke waterstand van anderhalf
a twee meter is verkregen. Maar aangezien het uitgegraven zand overal
in het rond tot heuvels is opgestapeld, heeft men natuurlijk veel
krachtiger hoogteverschillen doen ontstaan, zooals de heuvelkruin, die
door de arbeiders wel eens met den griezeligen naam van Berg der
Verschrikkingen is bestempeld. Alles is met de schop uitgegraven en
met krui- en kipwagens vervoerd. Natuurlijk zou machinale arbeid
vlugger en goedkooper zijn uitgevallen, maar dat is bij een werk82

verschaffingsobject niet de bedoeling. Het laatste gedeelte van den
werkput heeft men moeten uitbaggeren tot ver beneden het grondwater.
Bovendien zorgt op den bovenrand een pomp voor voldoende water om
er een cascade mee te kunnen voeden. Aldus is hier een flinke waterkom gevormd met een wateroppervlakte van 1.75 ha.
De glooiingen zijn bepoot met keur van heesters, die ter beschikking
gesteld waren door de Sierteelt Centrale. Men vindt er veel rhododendrons, azalea's en allerhande coniferen onder, en in deze open omgeving
komen dergelijke exotische struiken veel beter tot hun recht dan zoo
menigmaal onder het gewone bosch, waar zulk een mengsel wel eens
wat gekunsteld aandoet. Overigens wordt aan dit complex van Berg
en Bosch een natuurlijke noot van plaatselijk karakter verleend door de
randen van boschbessen, waarmee vele paden gezoomd zijn. De
grootere steenen die men uit de grintgraverij in de Loenermark haalde,
zijn hier gebezigd voor rustieke doeleinden, terwijl het kleinere goed e
natuurlijk zijn weg gevonden heeft naar de gemeentelijke betonmakerij, die eveneens in werkverschaffing door de Heidemaatschappij
wordt geleid.
In de beschutting van deze Apeldoornsche bosschen teelt men voorts
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met succes x-jarige boompjes voor lateren aanplant in kale streken, waar
een kweekerij van zulke teere plantjes minder goed zou slagen.
De ophooging van 's-Hertogenbosch.
Niet alle steden echter hebben de natuur, met overvloed van bosch en
zand, zoo naast de deur liggen. Denken wij eens aan Den Bosch, dat reeds
sinds vele eeuwen op een weinig toepasselijken naam geteerd heeft, want
in plaats van bosschen ziet men rondom Oeteldonk slechts weilanden,
die zóó laag en zóó weerloos tegen overstroomingen gelegen zijn, dat de
Brabantsche hoofdstad soms maanden lang door een onafzienbare
watervlakte omgeven was. De stad zelf vormde in het midden daarvan
een soort van poldertje, dat afzonderlijk bemalen moest worden. Toen
in den loop der 19e eeuw de spoorwegen aangelegd werden, hadden
deze dan ook over hooge zanddijken moeten loopen; doch toen we-d
besloten om liever maar ineens een flink stuk gronds op te hoogen,
voor den bouw van het station met bijbehoorende terreinen. Het zand
werd gehaald onder het naburige dorp Vught, dat reeds OD hoogere
gronden ligt. Daar werd voor het eerst een machine gebezigd om diep
te graven, en naar deze nieuwe vinding hebben de verbaasde omwoners
het daardoor ontstane watergat „De IJzeren Man" genoemd. Zulke
ijzeren mannen zijn sindsdien ook elders gevormd. Later heeft men in
den Bosch aan de Noordzijde der stad een soortgelijk terrein opgehoo'jd
met behulp van zandzuigers, en het daardoor in den polder ontstane gat
is toen schertsenderwijze „De IJzeren Vrouw" gedoopt. Als jongste
uitbreiding van dit meta.en gezin is daar niet lang geleden een IJzeren
Kind bijgekomen.
Jarenlang konden alle werkzaamheden van dezen aard dus op geheel
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normale wijze worden uitgevoerd, d.w.z. met machines. In de jongste
tijden heeft echter de zorg voor de werkloosheid daarin verandering
gebracht, en nu is men druk aan het werk om deze erfenis van het
voorgeslacht wat op te knappen, en er een nuttige bestemming aan te
geven. Alles in handenarbeid, want de bedoeling zit voor om zooveel
mogelijk loon te laten verdienen.
Deze „IJzeren Vrouw" was reeds tevoren door een dijkje omgeven
geweest, en nu is rondom deze kade het lage terrein opgehoogd tot
plantsoengrond. Vervolgens is van den aanwezigen waterplas partij
getrokken om daar een zwembad aan te leggen, terwijl het overige
gedeelte parkvijver is gebleven. Deze terreinsverhooging heeft voorts
geleid tot de vorming van nieuwe plantsoenen en villawijken; zoo is er
op een plek die kort geleden nog een moerassig onland was, een fraaie,
tuinbuurt geschapen, die keurig bewoond wordt, ook in de gedeelten
die met arbeidershuizen bebouwd zijn. Beschadiging aan het plantsoen
komt niet voor, en het schijnt of zelfs de laagste Bosschenaar trotsch
is op zijn nieuwe parkwijk.
Het zand voor ophooging moest in dit geval van zeer verweg gehaald
worden, soms wel over i c; km. Teneinde nu de kosten van de^en grond-,
aanvoer zoo laag mogelijk te houden, zocht men tot dit doel hooggelegen akkers op, en dan werd er een afspraak met den boer gemaakt
om zijn land voor hem te verlagen. De bovenste teelaarde werd opzij
gelegd, het zand werd er onderuitgehaald, en vervokens kon de goede
grond op een minder dor peil weer teruggezet worden. Aldus werden,
de akkers veredeld, en de Heidemaatschappij hielp tevens de gemeente
's-Hertogenbosch aan gratis zand. Een aardig trekje, dat wijst op de
menschkundige ervaring der uitvoerders, is wel dat men den boer zelf
placht aan te stellen als opzichter over deze graafwerken, als garantie
dat de bodem zaakkundig behandeld werd; dit kostte een kleinigheidje
aan salaris, doch tevens werden hiermede ineens alle eventueele
reclamaties over de behandeling van zijn land afgesneden.
Het is een lust om tegenwoordig die IJzeren Vrouw te aanschouwen.
Het zwembad is verhuurd aan tot dit doel opzettelijk in het leven
geroepen zwemvereenigingen; evenzoo is de parkvijver met visch bepoot,
en verpacht aan hengelclubs. De beplanting van de omgeving met
opgaand hout en heesters van de Sierteelt Centrale gaat nog steeds voort.
Practische boschaankg
Aan sportterreinen, wandelbosschen en natuurbaden zal weldra in
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Nederland geen gebrek meer heersenen, en dat zal dan een der goede
kanten zijn van de werkloosheid waaronder ons volk zoovele jaren lang
geleden heeft. Haast geen gemeente was er in het land of zij liet
gedurende deze zorgelijke periode het een en ander van dezen aard in
werkverschaffing uitvoeren. En dan lag het voor de hand dat men voor
het ontwerpen en leiden van deze karweitjes gaarne gebruik maakte
van de ondervinding en van het geoefende werkapparaat waarover de
Heidemaatschappij beschikte. Immers, niet iedere gemeente bezit een
eigen organisatie die voor werk van deze soort berekend is; en daar
waar wèl een goed geoutilleerde en bekwame dienst van openbare
werken bestond, gaf deze gewoonlijk blijk van verstandig inzicht door
er niettemin de geroutineerde Heidemaatschappij bij te halen. Dat er
in verhoudingen van dezen aard steeds prettig en vlot is samengewerkt,
pleit voor alle betrokkenen.
Niet zelden wordt door de Heidemaatschappij een werk uitgevoerd in
gecombineerde opdracht van verscheidene lastgevers. Zoo wilde de
gemeente Haarlemmermeer een park of liefst een wandelbosch aanleggen.
Tegelijkertijd liep de provincie Noord Holland met het plan rond om een
tweetal inrichtingen ten behoeve van de fruitteelt te stichten, en wel
een proeftuin op veengrond (bij Ilpendam) en een demonstratiebedrijf
op de klei. Door bemiddeling van de Heidemaatschappij is dit laatste
plan nu gecombineerd met den wensch van de Haarlemmermeerders.
Er is dus een fruitpark aan het ontstaan, dat omgeven wordt door een
wandelweg, aansluitend op het wandelbosch; zoodoende is een grooter
complex verkregen, met achtergronden en perspectieven, die aan den
parkaanleg een grootere waarde verleenen dan anders doenlijk ware
geweest. In de zware klei van dezen toch al diepen polder wordt bovendien nog een ferme vijver uitgegraven, tot men op de schelplaag van
praehistorische formatie stuit. Alles natuurlijk in werkverschaffing.
Zwembaden en sportterreinen
Gegraven en geplant is er ook met veel talent nabij Lochem, waar een
deel van het Berkelwater boven het stadje wordt omgeleid over het
natuurbad Stijgoord, een der liefelijkste van ons land. In een natuurlijke
omlijsting van fraai geboomte, zooals men dat rondom Geldersche
kasteelen pleegt te vinden, is hier een lusthof aangelegd van bloemperken en grasgazons, die omgeven worden door bonte heestergroepen.
Men heeft hier gebroken met de strandformatie, die immers niet altijd
een succes is, en openligt voor vervuiling; liever heeft men hier de flauwe
86

glooiingen rondom het water doen begroeien met een frisch tapijt van
kortgeknipt gras, wat zeer zindelijk is, en o.a. geen stof veroorzaakt.
De gebouwtjes waarin de kleedhokjes en het theepaviljoen zijn ondergebracht, heeft men op zeer onpretentieuze doch bijzonder gelukkige
wijze doen aansluiten bij het tuinachtige geheel. Op de kostbare landgoederen van Noord- en Zuid Amerikaansche rijkaards heb ik zwembaden bewonderd waarvoor het Lochemsche niet behoeft onder te doen;
een compliment is hier dus stellig op zijn plaats aan allen, die aan het
totstandkomen van dit smakelijke hoekje hebben meegewerkt.
Sportterreinen kunnen hun kracht zoeken in het accumuleeren van
allerlei banen en velden, doch eveneens in het decentraliseeren van wat
anders wellicht een te groote opeenhooping zou worden. Dit inzicht zal
afhangen van de ligging der beschikbare gronden. Zoo is buiten
Nijmegen op een zeer uitgestrekt terrein het kolossale sportpark De
Goffert aan het ontstaan, een complex waar op de eene plek ijverig
afgraven, op de andere vlijtig opgehoogd wordt. Aldus ontstaan er
vijvers tusschen heuvelglooiingen in, een hertenkamp, een stadion en
een openluchttheater even goed als eenvoudige velden voor voetbal en
hockey. De bodem bestaat hier uit rullen zandgrond, doch deze wordt
tenslotte afgedekt met een laagje zorgvuldig uitgespaarde teelaarde,
zoodat hier een vaste grasmat te midden van fraaie plantsoenvorming
kan groeien.
Geheel anders gaat men te werk bij Zandvoort. Aldaar worden aan den
binnenkant der huizenagglomeratie de nog woeste duinterreinen in
afzonderlijke perceelen afgegraven, en met behulp van wat bagger of
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gezeefd beltvuil tot stevige grasvelden ingezaaid. Reeds is een keurig
voetbalveld gereed, dat verhuurd is aan een plaatselijke club. Hooge
randen van duinzand omgeven dit terrein, waar het gras zóó krachtig is
dat het niet te gauw kaal getrapt zal worden, terwijl tevens de vochtopslorpende werking van den zandigen ondergrond zorgt dat het steeds
bespeelbaar blijft. In de leuning van het omringende hek is een waterleiding ingebouwd. Op de bovenranden worden dennetjes geplant, die
dus zoowel voor windbeschutting als voor sieraad dienen.
Elke eenheid staat op zichzelf, maar aangezien er telkens meer van die
velden ontgraven worden, vormt zich hier van lieverlede een uitgestrekte
buurt van sportterreinen, in een los verband vereenigd door wandelwegen en een vijverpark, welke waterplas tevens voor ijsbaan zal dienen.
Ook hier is weer alles in werkverschaffing uitgevoerd. Het vrijkomende
zand wordt gebezigd voor den aanleg van wegen.
Eveneens bij Deventer aanschouwde ik een uitgebreid sportterrein, hetwelk onder de hoede van de Heidemaatschappij wordt aangelegd, met
de bedoeling om op de hoogere gronden beoosten de stad te ontkomen
aan de tyrannic van den IJsel, die op de meest ongelegen oogenblikken
van het speelseizoen alle sportterreinen in de Worp onder water pleegt
te zetten. Het nieuwe terrein omvat banen voor voetbal, korfbal, athletiek,
motor- en wielersport, hockey, enz. Tevens is er aan een ijsbaan gedacht.
Het aanleggen van zulk een terrein is in hooge mate cultuurwerk, want
hoofdzakelijk heeft men hier te maken met grondbewerking, draineering,
bemesting, bezaaiing en bemaaiing.
De eischen van een vliegveld
Het verkrijgen van een goed grasgazon is waarlijk niet ieders wek,
zooals schrijver dezes in eigen tuin heeft moeten ondervinden. De
moeilijkheden nemen nog toe wanneer er bovendien aan zulk een grasmat hooge eischen van weerstandsvermogen worden gesteld, en wanneer
bovendien de aard van het gebruik allerlei beperkingen aan de cultuurtechniek oplegt. Iets dergelijks is reeds bij voetbalterreinen het geval,
maar nog zwaarder wordt de taak wanneer er een vliegveld van zooveel
grooter afmetingen moet worden aangelegd. Immers, eenerzijds houden
de wielen der landingsgestellen erg op de grasmat huis, terwijl anderzijds
geen slooten of greppels mogen worden gebezigd voor de ontwatering
of voor den aanvoer van vocht. De uitbreiding van de vlieghaven
Schiphol geeft daarvan een opmerkelijk voorbeeld.
Het oude terrein is 60 ha. groot, en het ligt, naar men weet, in de Haar-
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Drainage. Leggen der drainbnizen.

Aanleg \lieg\eld de Teuge te Voorst.

lemmermeer, dus op het peil van dien polder. Toen het te klein werd,
kocht de gemeente er nog 120 ha. bij, louter polderland van zware
klei, door slooten in kavels verdeeld. Nu wordt voor een vliegveld
natuurlijk een geheel vlak maaiveld zonder dergelijke hindernissen
vereischt, en dientengevolge moest men een andere methode van
ontwatering bedenken. Draineering was het eenige wat er op zat, doch
ook dit is niet ieders werk; de aanvankelijke uitvoering door aannemershanden heeft niet eeheel aan de verwachtingen beantwoord, en zoo
werd ten slotte de Heidemaatschappij er bij gehaald om door hare
nauwkeuriger werkmethode den bodem in den vereischten toestand te
brengen.
Een drainage bestaat uit een onderaardsch stelsel van poreuze aarden
buisjes, die het vocht uit den bodem opzamelen, en met natuurlijk verhang naar de hoofddrains afvoeren; deze loopen op hun beurt uit op de
ringsloot, die bema^en wordt. Aldus is hier binnen den Haarlemmc-meerpolder een afzonderlijke Schipholpolder geschapen, met een peil dat
ongeveer 60 cm. beneden dat van de Haarlemmermeer hgt.
Dit nieuwe terrein nu is eerst een jaar lang diep beploegd en vervolgens
geëgd en gerold om een effen zaaibed te krijgen. Daarna is het ingezaaid
met gras en klaver, maar op een vliegveld kan uiteraard noch geweid,
noch gehooid worden; integendeel, de grootste zorg is om dit gras steeds
kort te houden door onophoudelijk knippen, mesten en rollen. Hier zien
wij dan ook de zgn. zevendeelige maaimachine aan het werk, een tractor
met rupswielen, die zeven onafhankelijke doch samengekoppelde gazonknippers achter zich sleept. Deze overlappen elkaar, zoodat het veld even
zorgvuldig en gelijkmatig geschoren wordt als geschiedde het met een
tondeuse. De grassnippers blijven liggen en verdorren, waarna ze nog
eenig nuttig effect houden als mest. De grond raakt zoodoende niet
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uitgeput, doch de grasmat verdicht en versterkt zich voortdurend. In
den tijd van een week doet deze zevendeelige grasknipper de ronde
over het geheele veld, en vervolgens wordt er nieuwe rondegang ondernomen, als ware het een vat der Danaïden.
Op plekken die een sterker verkeer te doorstaan hebben, moeten op
den duur betonnen banen het gras vervangen, want tenslotte is geen
gazon eeuwig bestand tegen de stooten waarmee de vliegtuigen bij
droog weer den bodem tot stof slaan, en bij nat weer tot modder.
Volgens overeenkomstige methodes heeft de Heidemaatschappij ook
elders vliegterreinen onderhanden genomen. Het vliegveld Twente,
dat in den driehoek tusschen Enschede, Hengelo en Oldenzaal temidden
van heide en dennetjes gelegen is, zou ook eens op Schipholsche wijze
regelmatig geknipt en ook bemest moeten worden, want om een goed
gazon te bewaren, moet men dit niet alleen op vakkundige wijze doen
aanleggen, doch ook geregeld laten onderhouden.
Bij Teuge, tusschen Apeldoorn en Deventer, ligt het vliegveld van dien
naam, dat met steun van particuliere industrieelen is tot stand gekomen.
Oorspronkelijk lag hier een laag en moerassig grasland met randen van
hoogere akkers. Het is gedraineerd en geëgaliseerd en vervolgens op de
gebruikelijke wijze behandeld.
Het Dientsche circuit
En nu alvorens geheel van de bemoeiingen der Heidemaatschappij met
de sport af te stappen, willen wij nog even een kijkje nemen in Drenthe,
waar iederen zomer de reeds over de heele wereld bekendgeraakte
T.T. wedrennen voor motorrijwielen worden gehouden. Dat is dan ook
het eenige tijdstip van groote drukte in deze schaarschbevolkte provincie
van heide en turf en werkloozen.
Er moest hier, onder gebruikmaking van gedeeltelijk reeds aanwezige
kleinere wegen, een verbeterd „circuit" geschapen worden van ruim
17 kilometer, en er was haast bij ook. Op 19 Maart ig^ö werd m^'t het
grondwerk begonnen, maar reeds op 1 Juli moest de baan ter beschikking
staan voor training, want op 7 Juli zouden de races gehouden worden.
Alles kwam evenwel keurig op tijd klaar.
In stille tijden, wanneer geen knetteren en ronken van motoren de
rust van deze leegste onzer provincies verstoort, lijkt deze T.T. baan een
gewone weg van den tweeden rang, die met flauwe bochten rondloopt,
grootendeels door een landschap van heide. Dan mogen de normale
auto's en fietsers er ook gerust op rijden, en zelfs tegen de boeren heeft
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dit „circuit" dan geen bezwaar. Heel anders ziet die omgeving er echter
uit wanneer de boeren uit de buurt aanzegging hebben ontvangen om
er af te blijven, en wanneer langs de moeilijkste passages van deze
baan een duizendkoppige menigte staat te hunkeren naar de bekoring
der snelheid, die misschien op een oogenblik een noot van bijzondere
ontroering krijgt wanneer een der gehelmde renners uit de bocht mocht
vliegen en tegen een boom botst.... Hier worden namelijk de snelste
tijden ter wereld gemaakt.
Bestrating en wegenJegging
Van dezen spannenden wegaanleg vol prikkels van het sensationeele
neem ik den lezer opeens mee naar een van de meest alledaagsche en
troostelooze tooneelen die men zich kan voorstellen: wij gaan stratenmaken! Waar een Heidemaatschappij al niet toe komen kan, wanneer
de sociale nood haar roept.
Gemeentewerken van Rotterdam hebben haar n.l. opgedragen het
ophoogen en heraanleggen van straten die door het zakken van den
bodem, vernieuwd moesten worden. Voorwaarde is dat dit alles in
werkverschaffing gebeurt, onder gebruikmaking van willekeurige ongeoefende arbeiders. Daar zien wij onzen jubilaris nu aan het werk, in een
rommelige voorstad van de rommeligste onzer groote steden, wier
aanblik wij zelf nog rommeliger maken door de keien op te breken,
nieuw en steeds meer zand op het straatprofiel te brengen, en alle
mogelijke buizen en leidingen ondersteboven te halen. Rioleering, gas,
waterleiding, electrisch licht, alles wordt opgewoeld en opnieuw gelegd.
Soms, wanneer bijvoorbeeld de rioleering uit vroeger dagen reeds te
ver is weggezakt, laat men die oude buizen in 's hemels naam maar zitten
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en zakken; en met onverstoorbare blijmoedigheid legt de Heidemaatschappij een fonkelnieuwe rioleering aan.
Het werken met „unskilled labour" is stellig geen sinecuurtje. Hoofdzaak is daarbij dat men zelf een kader van goede voorwerkers uit eigen
gelederen bezit. Door gemeentewerken wordt voorts het toezicht
uitgeoefend.
Een werk dat hiervan niet al te zeer verschilt, bevindt zich in uitvoering
bij Roosendaal. Dit Brabantsche knooppunt van vele spoorlijnen en
autoroutes ligt op onpleizierige wijze verspreid, zoodat vooral de automobilist zich met zeer gemengde gevoelens een weg zoekt door een
labyrinth van lintbebouwing en eindelooze rommelbuurten. De eenige
oplossing bleek te zijn het aanleggen van een ringboulevard rondom het
geheele complex, waarbinnen de stad Roosendaal zich naar eigen
inzichten verder zou kunnen ontwikkelen, doch zonder voortaan het
doorgaande verkeer te hinderen.
Zoo schrijdt dan tegenwoordig een forsche zanddijk over alles heen,
op hooge betonnen viaducten de spoorrails en straten onder zich
latend.
Daar deze ringweg zich grootendeels door onbebouwde terreinen voortbeweegt, is hier een beplanting met fraai geboomte en vriendelijke
heesters of bloemen nog steeds mogelijk.
Het zand wordt ook hier uit hooggelegen akkers gehaald, zoodat,
evenals wij bij 's-Hertogenbosch reeds zagen geschieden, een dubbel
effect bereikt wordt: verkeersverbetering tegelijk met veredeling van
het bouwland.
Op enkele plekken passeert de nieuwe zanddijk over een stukje veenbedding, en daar zou men dus zien gebeuren wat elders in onze lage
landen zoo vaak het geval is: het zand perst het veen opzij, en duwt
huizen, slooten en alles wat er nog meer met dien slappen bodem samenhangt, de lucht in. Hier in Roosendaal lagen er huizen en fab'-ieken
dicht in de buurt; teneinde schade te voorkomen, heeft men er daarom
de voorkeur aan gegeven om eerst die veenbeddingen totaal uit te graven.
En zoo krijgt Roosendaal een krans van zand en beton om den hals
hangen, waar menige andere stad deze drukke grensplaats om zal
benijden. Tevens legt de Heidemaatschappij hier een wandelolantsoen
aan, hetwelk alles wat er aan het stadssilhouet minder aantrekkelijk is,
wegmoffelt achter coulissen van groen. Een boomplantdag moedigt de
burgers en hunne kinderen aan om in deze taak een werkzaam aandeel
te vervullen.
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Nieuw natuurschoon. Duinnicer te Bakkuni. De uitgekomen grond is gebruikt voor
liet maken \an de aardebiian \oor het weggedeelte te Limmen-Bakkum.
Foto P. \ \ ' . N., Bakknm.
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Kadeverzwaring in den polder „Groot-Koninkrijk" te 's Gravendeel.

Luchtfoto K.L.M.
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Kadeverhooging en Di/kverzwaring
Van heide naar het polderland lijkt reeds een heele stap. Van ontginning
onzer woeste zandgronden tot landaanwinning door bedijking schijnt
echter een nog stouter sprong. Toch zullen wij overal op de ZuidHollandsche eilanden en langs de Zeeuwsche Stroomen de Heidemaatschappij aan het werk vinden. Nu eens zal zij zich bezig houden
met ontwatering, dan weer met kadeverhooging of dijkverzwaring, of
met ontginning van oude grienden tot bouwland, of met verovering van
stukken Biesbosch. Zelfs bestaat er een stout plan om de Brielsche
Maasmonding geheel af te sluiten van de Steenen Baak, die daar als
eenzame schildwacht een wereld van modderige klei bewaakt, tot op
het langgerekte reepje eiland dat Rozenburg heet. Wanneer dit project
tot uitvoering kwam, zou Voorne tot aan den Hoek van Holland reiken,
en er zou opeens veel meer water komen te stroomen door den Nieuwen
Waterweg, die daardoor tenslotte van kunstmatigen doorsteek eindelijk
de eenige wettige Rijnmonding zou worden; want zoowel Oude als
Nieuwe Maas, dus alles wat er door Waal en Lek naar zee stroomt,
zou dan gedwongen zijn om dien eenen weg te kiezen.
Dit alles is echter nog een toekomstdroom. Van meer actueelen aard
zijn verschillende dijkverzwaringen die hier en daar in onze delta
worden uitgevoerd. Zoo ligt er vanouds bij Spijkenisse buiten den ouden
dijk een breed stuk goede kleigrond dat slechts door een lage zomerkade beschermd was. Een eindje verder binnenwaarts lag wederom zulk
een halfhoog dijkje, en daarop volgde dan pas de eigenlijke zeewering.
De binnenste strook werd reeds als bouwland gebruikt, maar toch
raakte ook dit gedeelte nog af en toe overstroomd, tot groote schade aan
het gewas en aan de kade zelf. De buitenste strook kon uitsluitend als
weidegrond dienen. Men heeft toen eerst den binnensten zomerdijk
willen ophoogen; doch toen men eenmaal goed aan het redeneeren
en aan het rekenen was geslagen, kwam men tot de slotsom dat men
dan eigenlijk beter ineens de buitenste kade kon verzwaren, teneinde
aldus ook de tweede strook binnendijks te brengen. De werkverschaffing
leverde hiertoe de feitelijke mogelijkheid.
Men had in de buurt de beschikking over eenige velden, die destijds ter
gelegenheid van de Maasuitdieping met zand waren volgespoten. Uit
dit materiaal nu heeft de Heidemaatschappij een nieuwe dijkkruin
opgetrokken, die zich twee meter boven de oorspronkelijke kadehoogte
verheft. Hierdoor kwamen tevens de vroegere depotvelden weer als
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cultuurland vrij, en het eenige bezwaar dat er tenslotte te overwinnen
viel, was een zeker bijgeloof dat men buitendijken niet van zand mocht
bouwen. Dit zand wordt echter aan den buitenkant terdege afgedekt
met een kleilaag, die men binnendijks in regelmatige putten weggraaft.
Eerst worden daar de zoden afgestoken, waarmee dan het buitentalud
van de zeewering wordt bekleed. Vervolgens worden de leege graafputten
met zand opgevuld, om tenslotte toegedekt te worden met een nieuwe
kleilaag; er gaat dus geen kruimeltje terrein verloren. Dit alles kan echter
alleen maar zoo nauwkeurig toegaan wanneer het in werkverschaffing
gebeurt.
Landwinst in Zeeland
Hier worden onze rivierbeddingen hoe langer hoe nauwer ingedijkt,
en de zee moet uiteindelijk teruggeven wat ze vroeger aan de deltabewoners ontnomen heeft. Een soortgelijk proces is in Zeeland in uitvoering op Sint Philipsland, een voormalig eiland, want tegenwoordig
is het met den vasten wal van Brabant verbonden; aanvankelijk met
een dam, doch in de jongste tijden reeds met een strook gronds van
aanzienlijke breedte, want de indijking maakt onophoudelijk vorderingen.
Aan den buitenkant van St. Philipsland bleek de oude zeedijk echter
niet voldoende sterk meer. Het jaarlijksche onderhoud was te duur
geworden en daarom besloten de Flipslanders om maar liever ineens
den dijk op te hoogen. Dank zij de rijkssubsidie in werkverschaffing was
het hier dus doenlijk om een onderhoudspost om te zetten in een
grondige verbetering.
Daar staan wij op den ouden dijk en zien te zeewaert in, over de buitendijksche schorren, die prachtig begroeid zijn met paarsbloeiende lamsooren (Statice Limonium) en met zeekraal en met andere kruiden, die
het enkel op deze zilte slikken willen doen. Een ploeg werkloozen is
bezig om grond te halen uit die buitendijksche terreinen; maar aangezien
ze daar bij iederen hoogen waterstand hun werk overstroomd zouden
zien, is er gemakshalve eerst een kade om dat halfslachtige land heengelegd, opdat ze rustig zullen kunnen graven. Deze strook zou natuurlijk
best ingedijkt kunnen worden, maar ze is wat smal, en zou dus de hooge
aanlegkosten van een buitendijk niet wettigen; anders dan in de oksels
van den verbindingsdam, waar opeens breede terreinen konden worden
ingepalmd, die met hun allen de extra uitgaven best kunnen dragen^
Wij wandelen op tot waar de nieuwe buitendijk reeds tot de volle hoogte
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is voltooid. Als een zware kraag omsluit deze opstaande rand den vetten
kleibodem van St. Philipsland; aan den buitenkant vormen betonblokken
het meest agressieve deel van de zeewering. In het binnenland zien wij
zware oogsten groeien. Veel vlas en veel tarwe, op stapels van twee
schoven dik. Af en toe zien wij sjalotjes, wat in deze streek een echt gokartikel is, want de prijzen plegen geducht op en neer te schommelen, zoodat men er het eene jaar dik aan verdient, doch het andere jaar wel alles
in de sloot kan gooien. Hier zou eigenlijk gaandeweg op intensievere
cultures moeten worden overgeschakeld, want de grond is feitelijk te
kostbaar voor gewone gewassen.
Aan den anderen kant van het eiland zien wij weer een uitgestrekt stuk
schor dat in één moeite mee ingedijkt is. Andere inhammen daarentegen
heeft men laten liggen, want daar bleek de bodem uit zand te bestaan,
en dat graaft men er nu uit om het voor wegenbouw te bezigen. Als
eerste gewas in zulk een nieuwbedijkt land wordt gewoonlijk koolzaad
gezaaid, wat een prachtig gezicht oplevert wanneer zoo'n heel veld in
gelen bloei staat. Op onbemesten grond verraadt koolzaad onmiddellijk
waar er zandplekken tusschen de klei zitten; deze kunnen dan in werkverschaffing fluks worden uitgespit om de onderlaag van klei naar boven
te brengen, en zoo is voor het tweede gewas de bodem onberispelijk in
orde. Deze terreinen zijn van den beginne af rationeel verkaveld met
rechte wegen en goede toegangsdammen, waarover ook groote en zware
landbouwwerktuigen met gemak kunnen passeeren.
Dijken, grachten en waJJen
Een dijkverzwaring van eenigszins anderen aard is uitgevoerd langs den
IJsel, waar in 1926 de Lijmers gevaar liep van overstroomd te worden.
De Provincie Gelderland gelastte toen een onderzoek, en het betrokken
Waterschap droeg vervolgens aan de Heidemaatschappij het ophoogen
en verzwaren van den dijk op, omdat het daartoe zelf niet geoutilleerd was.
Buitendijks ziet men hier veel steenbakkerijen liggen, die de klei voor
haar bedrijf uit diepe putten weggraven. Deze uitgetichelde gaten
blijven dan met water gevuld liggen, en zijn nergens meer voor te
gebruiken. Opvullen zou te duur worden. Ook hier zit nog een dankbaar
werkobject in voor deze en voor
een volgende crisis.
De Heidemaatschappij heeft voor hare behoefte aan grondstof een
beter stelsel gevolgd. Zij haalde de klei weg waar deze het beste gemist
kon worden, en liet dan bovendien den bodem in behoorlijken
toestand achter. De dijk is sindsdien niet alleen hooger geworden, doch
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tevens rechter en breeder. Ook zijn er vele zijwegen aangelegd, die het
vruchtbare Lijmersgebied uit zijn isolement verlossen. In een plooi van
het land zien wij het oude kasteel Te Lathum met een aantal sierlijke
geveltjes van Gelderschen stijl tusschen de boomgroepen uitgluren. Op
een afstand steekt de toren van Doesburg boven het geboomte omhoog.
In dat Geldersche stedeke, dat zoo juist zijn 8oo-jarig bestaan vierde,
heeft de Heidemaatschappij de oude stadsgracht uitgediept, — een
werkje dat zij zoo tusschendoor met genoegen opknapt. Want er zit
werkverschaffing in, en bovendien beteekent het een cultureele daad
om onze oude vestingen schoon te houden. Sinds Frederik Hendrik heeft
men die stadsgrachten maar laten liggen en volgroeien, zoodat er tegenwoordig soms wel 33/2 meter blubber uit te voorschijn komt, om niet
eens te spreken van roestige ledikanten en kinderwagens. Zoo is geschied
te Groenlo, het oude Grol, en zoo heeft de Heidemaatschappij ook in
Doesburg, de vestinggracht leeggehaald en tevens de begraafplaats
uitgebreid, een arbeiderswijk gesaneerd en meer van die losse karweitjes
verricht. Voor kleinere gemeenten is het een groot gemak om zulk een
Manusje van Alles ter beschikking te hebben voor ongeregelde werkjes.
Iets soortgelijks is geschied met de vesting Willemstad, op den vasten
wal van Brabant, een roemrijke plek in onze geschiedenis, waar in 1793
Baron van Boetselaer met 500 man een tienvoudige overmacht der Franschen tot den aftocht dwong. Tegenwoordig heeft deze vesting echter
geen militaire waarde meer, zoodat het Departement van Defensie deze
werken als historisch monument overgedragen heeft aan de Stichting
Menno van Coehoorn. Deze vereeniging, die zich ten doel stelt om
vestingbouwkundige overblijfselen van beteekenis in eere te houden,
heeft aan de Heidemaatschappij opgedragen om de wallen en grachten
weer in den oorspronkelijken toestand terug te brengen. De eenige
wijzigingen, die overigens in bescheiden omvang zijn toegepast, hebben
bestaan in het aanleggen van wandelpaden over de oude walgangen.
Zoodoende hebben de Willemstedenaren tegelijk een alleraardigst
stadspark gekregen, met zitjes en met uitkijkjes over de sierlijke geveltjes
en de stijfgeschoren lindenlaantjes van hun oude stadje, of over het wijde
Hollandsch Diep tot aan de Klundert en de groote bruggen toe. De
grachten zijn schoongemaakt en uitgediept, doch overigens intact
gelaten, met een rietzoom van twee meter langs de kanten. De wallen
worden langs den buitenkant beplant met parkbebossching, alles in
overleg met het Vestingbouwkundige bestuur der Vereeniging Menno
van Goehoorn, dat in den ouden heer Maris een onvermoeiden corres96
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pondent heeft gevonden. In deze begroeiing wordt hier en daar
opzettelijk een opening vrijgehouden ter wille van de doorkijkjes op het
prachtige rivierlandschap.
Beter wonen
Bij Hardenberg, aan de Overijselsche Vecht, heeft de gemeente Ambt
Hardenberg een complex van 170 ha. aangekocht voor kolonisatie met
werklooze veen- en landarbeiders, tevens met de bedoeling dat zich hier
een plaatselijke reserve van arbeidskrachten voor de naburige grooLe
landbouwbedrijven zal vestigen. Deze agrarische werklieden zullen
echter ook zelf een stukje land te beplanten krijgen. Men rekent dat
zij in ongeveer veertig jaar tijds onbezwaard eigenaar van hun plaatsje
zullen zijn geworden. Dit is de Stichting „Beter Wonen", waarvoor
ook de Heidemaatschappij werkzaam is. Daartoe zijn drie complexen
goede grond aangekocht, welke zij gaat ontginnen met den gebruikelijken
overheidssteun in de loonen van werkverschaffing. Er wordt natuurlijk
begonnen met het ontsluiten der betrokken streek door den aanleg van
wegen, en vervolgens zullen de gronden op de gebruikelijke wijze
cultuurbereid worden afgeleverd. Hier wordt dus niet, zooals vroeger,
een kolonisatie-avontuur op de allergoedkoopste en allerslechtste gronden
opgezet, doch de nieuwe bewoners zullen terstond een behoorlijken
bodem onder de voeten krijgen. In dezen uithoek liggen tot aan
de Duitsche grens nog groote uitgestrektheden van onvoldoend ontwaterde landerijen, die 's winters gewoonlijk onder water komen te
staan. Ook hier kan dus, met behulp van de werkverschaffing, de spade
nog heel wat zegenbrengenden arbeid verrichten.
Kanalen en rivierbeddingen
Wat de Heidemaatschappij op groote schaal heeft uitgevoerd aan het
Twente Kanaal en aan de Maas mag eigenlijk bekend genoeg heeten.
Het pand Goor—Delden is geheel door haar gegraven, en de werkzaamheden aan den zijtak naar Almelo worden nog steeds onder haar toezicht uitgevoerd.
Wat de Maas betreft, — in mijn boek „Het Werkende Land" (Tjeenk
Willink, Haarlem 1936) heb ik daaraan een uitvoerige vertelling gewijd,
van hoe de Heidemaatschappij daar medewerkt om een vanouds
onberekenbare en weerbarstige rivier tot de orde te roepen door de
bochten harer kronkelige bedding weg te graven, en te vervangen door
een forscher vaarwater. Sindsdien vloeit het Maaswater, door stuwen
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en sluizen beteugeld, precies zooals de mensch dit wenscht. De Beersche
Overlaat behoeft niet meer in werking gesteld te worden, en een breede
strook gronds kon dientengevolge van minderwaardig weideland worden
verheven tot een cultuurbodem, die goede gewassen voortbrengt. Waar
voorheen boom noch struik mocht groeien, opdat vooral niet het water
zou worden tegengehouden, daar ontwikkelen zich tegenwoordig fraaie
lanen en dreven. De oude Maasbeddingen worden opgevuld met
slechten grond, en daar overheen spreidt men zorgvuldig de zuinig
gereserveerde teelaarde, die bij het graven der nieuwe bedding zoolang
opzijgelegd was. Gaten en wielen worden geëgaliseerd tot nuttige
aanwinsten voor een streek, die best wat goeden grond gebruiken kan.
En zoo ziet men dus ook hier de Heidemaatschappij met vrucht optreden,
ook al groeit er geen spiert je Erica.
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ONS FRUIT, EN W A T DAAR
AAN TE VERBETEREN VALT
Is de Nederlandsche huitteelt wel met baai tijd meegegaan? Een
Hoofdafdeelfng der Hefdemaatschappi; wijst hier den weg naar ver
betering. Selectie en keuring van onderstammen. De stiijd tegen
gevedelde v iijbuiteis. Oude soorten krijgen nieuwe toekomst. De
kunst van enten, dunnen en snoeien. Wij gaan eens in de Betuwe
Jci;'Jcen. Een samenleving van vroegdragende wijkers en langzaam
groeiende blijv ers. Fruitschuren begunstigen de uitkomsten. De afzet
en de toeJcomst van ons fruit.

i ^ V E N stilstaan, even om ons heen kijken, even nadenken, —
is dat niet de manier om uiteindelijk een hoogere wijsheid deelachtig
te worden? Als eerste daad van uitvoering moge men dan de hand in
eigen boezem steken, en
Op deze breedsprakige wijze wil ik alleen maar zinspelen op een twijfel
die de meesten onzer wel eens bekropen
zal hebben: is ons Nederlandsche fruit
eigenlijk wel zoo goed als het zijn
moest? Zeker, het ontbreekt nooit aan
opgetogen ophemelaars van „echt Hol
landsch" ditendat, alsof iets maar op
onzen bodem ter wereld behoeft te
komen om reeds het kenmerk van
superioriteit in zich te dragen; zulks in
vergelijking met het veel minder desjelijke
buitenland, waar alles natuurlijk op
allerlei minderwaardige wijzen het licht
aanschouwt. Onze echte goede Hol
landsche kersen, jutteperen, kruisbessen,
sterappeltjes, en de pruimen van Jantje
niet te vergeten.. . Maar dan rijden
wij van Nijmegen naar Arnhem, en
zien langs den weg ontelbare stalleties
van dat echte goede vaderlandsche
fruit, met de nationale driekleur vroolijk
,rfOLlANDSCH' FClj/T

wapperend als symbool dat er hier iets heel bijzonder lekkers, iets van
het volle seizoen, te genieten is, zooals die echte superieure Nederlandsche
sinaasappelen en bananen en jonetanne. „Komt naar onze Betuwe en
eet meer fruit!" — ach, hoevele landgenooten zouden niets liever willen,
liever dan zich van tijd tot tijd kribbig te moeten maken over het
geleuter van zijn fruitman, die met vakkundige beslistheid verklaart, „ja,
als U het echte goeie Hollandsche fruit wil hebbe . . . .", doch die met
dezelfde blijmoedigheid verzekert dat, als U werkelijk op prima kwahteit
staat, dat U dan toch vervalt in het buitenlandsche.
De lezer ziet, ik begrijp er evenmin iets van als hijzelf, dus van
voorlichting dezerzijds moet hij zich vooral geen illusies maken.
Wat wij echter allebeiden wel zullen voelen, dat is dat er met ons
Nederlandsche fruit iets nog niet heelemaal in orde schijnt te zijn,
hetzij in de teelt, hetzij in den verkoop, hetzij in den smaak of de
verpakking. Wij zouden veel betere resultaten kunnen bereiken, maar
ieder oogenblik worden wij er aan herinnerd dat „het buitenland"
ons nog voor is.
Verbeterde weihvijzen
Welnu, dit besef leeft eveneens bij de Nederlandsche Heidemaatschappij,
die immers altijd een organisatie van practische werkers heeft willen
zijn. En toen de in 1898 opgerichte Nederlandsche Pomologische
Vereeniging gedurende een zekere periode van haar bestaan met financieele moeilijkheden te kampen had, vond zij de Nederlandsche Heidemaatschappij bereid deze organisatie als een Hoofdafdeeling Fruitteelt
in zich op te nemen. Sinds 1922 is dit dus het centrale lichaam dat
voorlichting verspreidt inzake beplantingsmethodes, keus van variëteiten,
bemestingswijze, ziektebestrijding en andere cultuurkwesties, doch
eveneens wat betreft verpakking, verkoopstechniek, afzetverruiming en
verdere commercieele kanten van het bedrijf.
Een tijdschrift „De Fruitteelt" dient als vakorgaan. In verschillende
deelen des lands hebben de leden zich tot plaatselijke afdeelingen
gegroepeerd, hetgeen natuurlijk aan het onderlinge contact ten goede
komt lang den weg van voordrachten en excursies, gezamenlijke proeven
van toepassing, alsmede van samenwerking bij de aflevering.
Dat juist een krachtig en veelzijdig lichaam als de Nederlandsche
Heidemaatschappij het centrale orgaan vormt, levert voor een onderdeel
zooals de fruitteelt natuurlijk vele voordeden op, want nu kunnen ook
de vruchtenkweekers profiteeren van het geheele werkapparaat, ook wat
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betreft bodemverbetering en bedrevenheid in allerlei aanleg en constructie.
Bij Utrecht onderhoudt deze Hoofdafdeeling van de Heidemaatschappij
een proeftuin, tevens demonstratieboomgaard, voor allerlei soorten van
fruit. Voorts werkt zij natuurlijk op de meest hartelijke wijze samen met
soortgelijk initiatief dat van andere zijden mocht uitgaan, alsmede met
de wetenschappelijke inrichtingen te Wageningen en elders, en met de
betrokken overheidsinstanties. In die proefkweekerij aan den Vleutenschen
Weg, even buiten Utrecht, zullen wij eens een kijkje gaan nemen; en
vervolgens zullen wij in ons traditioneele fruitdistrict, in de Betuwe, eens
gaan zien wat er in die streken door de Heidemaatschappij en op haar
voorbeeld ook door de particuliere fruittelers wordt verricht.
SdecÜG en veiedeling
De meeste fruitsoorten worden gekweekt op onderstammen waarop de
gewenschte vruchtsoort wordt geënt. Evenals nu het takje dat den
bovengroei moet gaan vormen, van goede komaf behoort te zijn, evenzeer dient ook de onderstam bepaalde eigenschappen te bezitten. Het
selecteeren en in de practijk toepassen hiervan is dus van het grootste
gewicht voor het opkweeken van goed en voordeelig fruit. De Hoofdafdeeling Fruitteelt heeft indertijd het initiatief genomen tot het keuren
van deze onderstammen voor het plantmateriaal. Deze taak is later
ondergebracht bij den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst
(N.A.K.). Op het fruitteeltbedrijf wordt thans, voorzoover het afgeleverde onderstammen betreft, een nacontróle gehouden doordat van
elke geleverde partij een paar exemplaren daar worden geplant, ter latere
herkeuring door den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst.
Het gras onder de boomen, vaak met lucerneklaver gemengd, wordt niet
gehooid noch geweid. Beter is, om het als natuurlijke bemesting voor
den grond te gebruiken. Het wordt dan weliswaar gemaaid, maar men
laat het liggen om te verrotten, en aldus verkrijgt men een effen en
rullen bodem, die doorloopend met bruikbare stoffen wordt aangevuld.
In zulk een proefboomgaard valt uit den aard der zaak veel werk te
verrichten, allerlei karweitjes om de beurt. Er moet gedund en gesnoeid
worden, en ook het steunen van de vruchtdragende takken is een taak
van beteekenis. Hiervoor wordt grootendeels stuthout gebezigd, doch
ook ziet men wel dat takken met touwen opgehouden worden aan een
centralen steunpaal, die dan zoo ongeveer fungeert als de middenmast
van een tent. Bepaalde vroegdragende variëteiten worden veredeld op
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zwakgroeiende onderstammen, die horizontaal uitgroeien; soms nemen
zij dan niet meer plaats in dan bijvoorbeeld een bessenstruik. Over het
algemeen kan gesproken worden van een toenemende neiging om deze
laagblijvende soorten te verkiezen boven de hoog opgaande.
Tegen insecten en tegen bepaalde kwalen worden de boomen bespoten
met allerlei soorten van chemisch vocht. Maar aangezien men hier juist
proefnemingen verricht, komt het natuurlijk ook wel eens voor dat
een gedeelte van de opbrengst door bespuiten met nieuwe middelen
bedorven wordt. Dit is niet erg, want op deze wijze worden tenslotte
de fouten gevonden en op overtuigende wijze aan andere kweekers
gedemonstreerd. Maar tevens volgt hieruit dat een proeftuin van deze
werkwijze nooit op eigen middelen kan drijven, ook al wordt het
geproduceerde fruit verkocht.
Gevieugelde belagers
Een bijzondere voorziening vereischt ook het vraatzuchtige gevogelte,
want deze gevederde vrijbuiters, hoe nuttig zij ook in andere opzichten
zijn, plegen onder sommige fruitsoorten geweldig huis te houden.
Kersen en bessen worden opgesnoept, peren en appelen worden aangepikt, en zijn daardoor opeens zoo goed als waardeloos. Van alles is
hiertegen geprobeerd, maar die gladde vogels leeren tenslotte aan de
meeste verschrikkingen wel wennen. Op een keer had men ontdekt dat
spreeuwen bang waren voor blauwe kleuren en toen heeft men twee
jaar lang met succes een boomgaard beschermd door hem met
wapperende blauwe vlaggetjes te pavoiseeren, maar in het derde jaar
gingen de spreeuwen onbevreesd op die feestversiering zitten: ze
hadden hun afkeer van blauw overwonnen. Het beste werkt nog altijd
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het oude beproefde middel van veel lawaai maken. Ketelmuziek, met
de hand of soms wel mechanisch gemaakt, schrikt de spreeuwen echter
alleen maar op wanneer het geraas met onderbrekingen en verrassingen
wordt voortgebracht. Ten slotte schijnt joelen en vooral schelden nog
het grondigste te helpen; maar daarvoor heeft men dan een legertje van
schreeuwjongens noodig, die den heelen langen zomerdag, van zonsopgang tot zonsondergang, niets anders doen dan den vogels luidkeels
de meest onteerende verwijten en verwenschingen toeslingeren, met een
vindingrijkheid, die soms een hooger honorarium waard lijkt te zijn dan
de gebruikelijke rijksdaalder per dag.
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'
j
j
I
;
'[•
I
'
_
)

'

I

De kweekmethode op zorgvuldig geselecteerde onderstammen brengt
mede dat men verouderde en gedegenereerde vruchtenrassen, zooals o.a.
de vanouds vermaarde jutteperen, tegenwoordig weer opnieuw kan gaan
kweeken, bijvoorbeeld door zulk een soort te enten op een bijzonder
daartoe geschikten onderstam, en door een doeltreffende ziektebestrijding toe te passen.
Soms worden opzettelijk des winters de reeds in aankomenden toestand
aanwezige bloemknoppen uitgedund, laat ons zeggen voor de helft.
De oogst zal dan kleiner zijn, doch regelmatiger en een „niet-jaar" zal
op deze wijze in den regel te voorkomen zijn. Aldus bereikt men dat
de gemiddelde opbrengst tenslotte hooger wordt, en bovendien blijft
het bedrijf constanter, doordat men met meerdere vastheid zijn afnemers
en het publiek bedienen kan, en de marktprijzen op een behoorlijk peil
kan houden. Want in periodes van weinig of gebrekkig fruit eener
bepaalde soort zag men juist het buitenlandsche fruit zich in de markt
nestelen, en wanneer het publiek en de tusschenhandel daar eerst aan
gewend waren geraakt, viel het moeilijk om deze concurrentie er later
weer uit te krijgen.
Van zeer groot gewicht is in het boomgaardbedrijf naast het enten
ook het snoeien. Sommigen zijn daar ware kunstenaars in. Tegenwoordig
behoeft men het echter niet meer op persoonlijke virtuositeit te laten
aankomen, doch men kan langs den weg van nauwkeurige observatie
en juiste redeneering even belangrijke uitkomsten verkrijgen. Intusschen
laat de snoeiwijze nogal wat ruimte voor individueele voorkeuren. De
een zal zich een voorstander toonen van kort snoeien, de ander van
lang. In elk van deze opvattingen zit natuurlijk wel iets, maar dan is

het de kunst om van ieder systeem het goede uit te zoeken, en dit dan
met de voordeelen van het andere stelsel te combineeren. Aldus gaat
inderdaad de Heidemaatschappij te werk. Zij experimenteert en demonstreert verschillende snoeiwijzen met verschillend kweekmateriaal, teneinde de voor- en nadeelen te kunnen gadeslaan voor zooveel betreft de
gedaante en de opbrengst van ieder type, alsmede den omvang en
onderlingen afstand. De korte snoei, die een hoog opgaanden en compacten boom vormt, levert bij sommige variëteiten goede resultaten op,
doch bij andere soorten blijkt de lange snoei of enkele dunning weer
beter te passen. Er is dus geen aanleiding om, zooals sommige boomkweekers doen, hetzij de eene, hetzij de andere methode over de
geheele linie als de alleenzaligmakende voor te stellen.
Ook het grondonderzoek is van groote beteekenis, o.a. op kali, kalk en
fosforzuur.
In de Betuwsche boomgaarden
Nu rijden wij ons fruitland bij uitnemendheid de Betuwe eens in. Van
den hoogen dijk kijken wij den eenen kant heen over den Rijn en zijn
malsche uiterwaarden van klei, waar steenbakkerijen warmroode vlekken
in geverfd hebben, tot aan de hoogere gronden waar de Utrechtsche
en Veluwsche heuvelrijen golvende uitgestrektheden van bosschen en
torentjes doen verrijzen. Naar den anderen kant dwaalt ons oog over
diepe deltalanden, die grootendeels volgeplaijt zijn met boomgaarden,
als soldaten in rij en gelid. Forsche boerderijen liggen hier en daar
tusschen hoog geboomte, als overgang van het groot-landbouwbedrijf
naar het feudale kasteel. Maar ook zien wij heel wat armelijke huisjes
met gekalkte muren en rieten of strooien daken; want de Batavieren zijn
wel een van de oudste onzer Nederlandsche stammen, maar volstrekt
niet altijd de meest vooruitstrevende. Hier valt dus nog steeds voor een
organisatie als de Heidemaatschappij veel opbouwend werk te verrichten.
Een bruikbare aanleiding tot practisch optreden vindt zij menigmaal
in de omstandigheid dat vele particuliere eigenaren van boomgaardgronden den aanleg en het beheer daarvan opdragen aan de Heidemaatschappij, inclusief den verkoop van het fruit en alles wat daarbij
komt kijken. Voor deze diensten berekent de Heidemaatschappij de
door haarzelf in het belang van de cultuur noodig geachte uitgaven,
plus een bescheiden percentage om hare algemeene onkosten te
dekken.
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Daartegenover profiteert de eigenaar dan in den vollen omvang van het
geheele wetenschappelijke en uitvoerende apparaat waarover die organisatie beschikt. Menige eigenaar, hetzij hij zelf agrariër is dan wel
stadsbewoner, kan aldus zijn bezit van boomgaarden beschouwen als
een veilig beleggingsobject.
Ook in de exploitatie zien we, evenals reeds in den proeftuin, het gras
vaak als ondergroei gebezigd ter wille van den bodem alleen, en niet als
gewas dat voor andere doeleinden dienen moet. Het vee blijkt namelijk
in boomgaarden de onderste takken weg te vreten, met het gevolg dat
de boom instinctmatig tracht zich in veiligheid te brengen door de
hoogte in te schieten. Zoodra het vee wordt weggenomen, gaan de
takken vanzelf weer omlaag groeien, hetgeen natuurlijk in vele opzichten
gemak oplevert.
BeuTtgioei
De reeds tevoren vermelde selectie van onderstammen, waar dan edele
fruitsoorten op worden geënt, heeft geleid tot een hoogst ingenieus
stelsel om een boomgaard over een zoo groot mogelijk aantal jaren
vruchtdragend te maken. Om deze methode te kunnen begrijpen, moet
men zich rekenschap geven dat een zgn. „zwakke" onderstam den opbouw
in staat stelt om reeds zeer vroeg te gaan dragen, terwijl in het geval van
een „sterken" onderstam het dragen juist wordt vertraagd; daartegenover
staat dat laatstgenoemde constructie later dan ook veel langer en rijker
produceert.
Deze waarneming heeft er toe geleid om in nieuw aan te leggen boomgaarden beide figuren door elkaar te planten en wel op onderlinge
afstanden, die gedurende de eerste jaren veel geringer zijn dan in een
volgroeiden boomgaard mogelijk is. Het eerst gaan nu de zwakstammigen produceeren, en terwijl men hier reeds volop fruit zich aan
ziet ontwikkelen, blijven de sterkstammigen oogenschijnlijk onvruchtbaar doorgroeien. De boomgaard levert dus reeds in zijn jeugd commercieele resultaten op, hetgeen natuurlijk voor den bezitter voordeeliger is
dan jarenlang geenerlei opbrengst te trekken; zelfs de meest philosophisch gestemde eigenaar zal immers wel eens ongeduldig worden,
vooral wanneer er telken jare opnieuw kosten moeten worden gemaakt,
waar nooit inkomsten tegenover staan. In een gemengden boomgaard
daarentegen maken de snelle dragers de uitgaven al spoedig goed, terwijl
ondertusschen het leger der langzame dragers bezig is, zich tot volle
capaciteit te ontwikkelen. Op een keer zal dan het oogenblik gekomen
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zijn om de „wijkers" voor hunne goede diensten te bedanken, en van
de sterkte af te voeren. Hun plaats wordt opgevuld door een breederen
groei van de „blijvers", en hiermede heeft dan de boomgaard een
toestand bereikt, die vele jaren achtereen kan blijven voortduren.
Fruitbewaring
Een niet te verwaarloozen onderdeel van het fruitbedrijf is natuurlijk
de verzorging van het geplukte product. Overhaaste verkoop leidt tot
opeenhooping van fruit op korte tijdperken, met het gevolg dat de
prijzen gedrukt worden. Teneinde ook hierin verbetermg te kunnen
brengen; heeft de Heidemaatschappij een type van fruitschuur ontworpen
waarin het fruit desnoods tot April kan worden bewaard, althans die
soorten welke daarvoor in aanmerking komen. Van groote beteekenis
is hierbij een goede luchtverversching. Deze geschiedt van onderen naar
boven want de koude lucht is immers zwaarder dan de warme. Daarom
wordt'door luchtgaten, die aan den buitenkant van de fruitschuur in
den grond zijn aangebracht, de versche lucht het gebouw ingeleid waar
zij vervolgens door reten in de vloeren opstijgt, om tens otte door
ventilatoren in het dak te ontwijken. Deze geheele installatie moet
vorstvrij zijn. In het begin konden de kleinere boeren maar met gelooven
van welk een waarde een dergelijke bewaarmethode is. Deze wijkt sterk
af van de oude manier, maar gaandeweg sijpelt de invloed van het
goede voorbeeld toch wel door. Want niets overtuigt den landman zoozeer als het met eigen oogen aanschouwen van resultaten.
De toekomst van onze fruitteelt
Men moet niet meenen dat al het in Nederland geproduceerde fruit
ook door onszelf of in verschen toestand geconsumeerd moet worden.
Bekend is de klacht dat wij onze kostelijke Betuwsche meikersen hier
maar nauwelijks te genieten krijgen, omdat het buitenland ons deze
prima kwaliteiten afsnoept. Zoo zijn ook voor andere fruitsoorten de
omringende landen vaak zeer gewichtige afnemers, met alleen van de
gave vrucht, maar ook van het tot „pulp" verwerkte vruchtvleesch als
massa-artikel, zooals o.a. bij aardbeien veelal de commercieele figuur is.
Met name plegen Engeland en Duitschland als koopers van beteekenis
op te treden, hoofdzakelijk voor de fabricage van jams. Ook m Nederland heeft de conservenindustrie getoond, een voortreffelijk product te
kunnen afleveren, hoewel zij in dit nobele streven niet tot den vollen
omvang wordt gesteund door onze zuinig huismoeders, die zich maar
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al te licht laten verleiden om besparing te zoeken in het gebruik van
zgn. huishoud jams en andere lagere types.
Naast deze conserveeringsmethodes heeft men zich voorts in de laatste
jaren in toenemenden omvang en met stijgend succes toegelegd op de
vervaardiging van zoeten most, vruchtenwijnen en andere onschuldige
dranken, die vooral in een tijdperk van lichaamsbeweging en zwerflust
der massa's een goede toekomst schijnen te hebben. De wetenschappelijke onderzoekingen en practische proefnemingen op dit gebied, zooals
deze door Prof. Sprenger te Wageningen worden verricht, genieten in
hooge mate de sympathie en den steun van de Heidemaatschappij,
omdat langs deze wegen wellicht nieuwe toepassingen voor ons binnenlandsche fruit tot ontwikkeling te brengen zijn, ten voordeele van de
rentabiliteit onzer landelijke bedrijven.
Wat de levensvatbaarheid van de Nederlandsche fruitteelt betreft, is
de Heidemaatschappij van oordeel dat, zoolang het buitenland zich van
dumping onthoudt, het product van eigen bodem behoorlijk mee kan.
In de laatste jaren, die zich op zoo menig gebied door allerlei
kunstmatige afwijkingen op den natuurlijken gang van zaken kenmerkten, is door heffing van monopolierechten getracht om een al
te uitbundig offensief van het buitenlandsche fruit binnen de
perken te houden. Maar zoodra de jongste ontwrichtingen op internationaal terrein weer plaats maken voor normale toestanden op handelsgebied, zou ook deze vorm van verdediging gerust weer kunnen vervallen.
En dan hopen wij voort te schrijden naar een toekomst waarin wij volop
zullen kunnen smullen aan prima fruit van eigen bodem, zonder dat wij
daarom afstand behoeven te doen van speciale soorten, welke alleen
andere klimaten ons kunnen leveren; doch in ieder geval op dusdanige
grondslag dat de welvaart ten plattelande ook in dit opzicht versterkt
zal blijken te zijn.
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VAN ZEELTEN EN ZALMEN
Op zoek naar nieuwe bestaansbronnen ten plattelande. Een HoofdafdeeJing Zoetwatervisscheri/, met spaarbank en ongevalJenfonds.
Verbetering van onzen vischstand. WonderJi/ke huweli/ksreizen van
zaJm en paling. In het Aquarium te Arnhem. Een foreJIenkweekeri;
op de VeJuwe. Forel en kikker, of heden gij, morgen ik. De vadzige
karper is speelsch. Wisselbouw van visch met haver. Een drukke teelt
van roode siervisschen en bonte waterJeh'es. Coöperatieve vischafzet op
de Friesche Meren. Dichtvisscheri; met het vaJnet. Het lot van za]m,
eJft en fint. Met de kubbe ter pah'ngvangst langs den Moerdijk.
Parijs en New York eten spiering van het Hollandsch Diep.

il ^ F M deel van Nederland's grondgebied bestaat uit water. Wie
den vaderlandschen bodem wil veredelen, dient dus eveneens den bloei
der wateren niet te vergeten. Ook in dit onderdeel van haar programma
heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij dus gestreefd naar bevordering van de welvaart ten plattelande. Aanvankelijk bepaalde zij zich tot
het aanleggen van vischvijvers en het leveren van pootvisch, doch op
deze wijze kwam zij vanzelf met de geheele zoetwatervisscherij in aanraking, en daarbij moest haar geoefende oog wel terstond opmerken dat
onze visschers voor tal van moeilijkheden zaten, waar zij eigenlijk niet
goed weg mee wisten. Onder het directeurschap van Nengerman is
toen in 1905 besloten, de visschers in een organisch verband te vereenigen, dat wèl deel zou uitmaken van de grootere agglomeratie der
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Heidemaatschappij, doch daar niet volkomen in behoefde op te gaan.
Immers, hier had men een geheel afzonderlijke klasse der bevolking voor
zich, welke weinig draagkrachtig was en bij de meeste overige onderwerpen van werkzaamheid der Heidemaatschappij ook nauwelijks eenig
belang had. Men heeft daarom de figuur gekozen eener Hoofdafdeeling
Zoetwatervisscherij, welke dus tenvolle van de voordeden der grootere
organisatie kan profiteeren, doch overigens hare eigen ledenlijst bijhoudt,
een op de draagkracht der leden berekend bescheiden bedrag aan contributie heft, en zich in hare vergaderingen door een eigen orienteering
kan laten leiden. Deze organisatie telt op het oogenblik ongeveer go afdeelingen met tesamen 2800 leden.
Toen nu de zoetwatervisschers zich georganiseerd hadden, bleek het
nuttig dat er ook een voorschotbank zou worden geschapen, en hiertoe
had men dan een spaarbank noodig, ongeveer in den geest zooals de
Raiffeisenbanken of boerenleenbanken deze taak vervullen voor den
landbouwer; de bestaande credietinstellingen van dien aard wenschten
echter geen visschers als leden of cliënten te hebben. En toch hadden
juist de zoetwatervisschers groote behoefte aan financieele onafhankelijkheid, want in sommige streken plachten zij tot dusverre vast te zitten
aan hun afnemers, de groote vischhandelaren, of aan hun leveranciers,
die hen wel wilden financieren, doch daarbij tevens uitsluitende levering
aan of door henzelf bedongen, tegen prijzen die ook weer door den
geldschieter werden vastgesteld; bovendien werd ter grootere zekerheid
het onderpand geëischt van schepen, vischwant etc.
In deze verhoudingen is in den loop der tijden veel veranderd en verbeterd. Tegenwoordig is het nog vooral de spaarbank waaraan behoefte
gevoeld wordt. Deze staat onder de leiding van een afzonderlijk bestuur,
geadministreerd door de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Voor de visschers werd ook een ongevallefifonds opgericht. Uit dit
fonds, waarvoor de leden een kleine jaarlijksche contributie betalen,
wordt aan visschers, wien in hun bedrijf een ernstig ongeval overkomt,
een uitkeering gedaan.
De zorg voor den vischstand
Reeds uit deze historische wording laat zich begrijpen, dat de aanraking
van de Heidemaatschappij met dit onderwerp zich wel in zeer uiteenloopende richtingen moest uitwerken.
Daar was reeds aanstonds de zorg voor het onderhouden en vermeerderen van den vischstand in onze wateren. Door het uitpoten van jong
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broed werd getracht, voor een nieuwe en betere bevolking onzer rivieren
en plassen te zorgen, en zoo zag men de Heidemaatschappij in opdracht
van het Rijk groote hoeveelheden zalmpjes uitzetten, even goed als jonge
paling (de zgn. glasaaltjes); voorts vooral karper voor onze bmnenwateren, en vele andere vischsoorten. Het daarvoor benoodigde kweekmateriaal moest wat de zalm en de paling betreft, gedeeltelijk in het
buitenland worden aangekocht, waarbij natuurlijk het vervoer met de
grootste omzichtigheid diende te geschieden. Men moet echter niet
meenen dat de internationale relaties sindsdien tot zuiver binnenlandsche aangelegenheden waren herleid, want visch is nu eenmaal
in hooge mate roerend goed, dat zich niet aan grenspalen stoort;
en bovendien houden sommige soorten er wonderlijke bewegingen
op na. Bekend zijn de zwerftochten, welke met name door de zalm
en de paling worden ondernomen, wanneer de paartijd zijn onweerstaanbare roepstem doet hooren. Voor de paling zijn de rivieren en
bergbeken dan te klein geworden. De zee op, dwars over den Oceaan,
tot aan Bermuda toe, zwerft deze glibberige gast op zijn huwelijksreis.
De zalm heeft in deze periode weer tegenovergestelde neigingen, en
zoekt voor zijn levensroman den bovenJoop der rivieren met hare zijbeekjes op. En nu is het merkwaardig dat deze laatste visch menigmaal
den weg weer terugvindt naar de oorspronkelijke rivier waar hij als jonge
zalm gezwommen heeft.
De Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk, die aanvankelijk de leiding
had bij de proefnemingen, om hier te lande den zalmstand te verbeteren,
heeft ook herhaaldelijk proeven genomen met zalmen, die gemerkt
werden door een stukje uit de staart- of rugvin te knippen, of door de
zgn. vetvin weg te nemen. Zij werden dan teruggevangen op dezelfde
rivier waarin ze waren losgelaten; soms vond men de kleine vischjes van
weleer terug als kolossale knapen, van 25 pond en meer. In het Museum
der Heidemaatschappij en in haar Aquarium te Arnhem kan men heele
rijen van groote glazen potten zien staan, waarin dergelijke exemplaren
op sterk water worden bewaard.
Dit Aquarium wordt overigens voor velerlei doeleinden gebezigd. De
siervisschen, die in de groote vischvijvers te Vaassen en te Valkenswaard
voor den verkoop worden geteeld, komen naar hier. Zoo wordt bij
honderdduizenden exemplaren de fraaie goudwinde verkocht, alsmede
goudkarpers, goudvoorns en vele andere vergulde of roode soorten,
die zulk een aardig effect geven aan parkvijvers. Ook allerlei sierbaarsjes, waaronder de zonnebaars en de pauwoogbaars zeer gewilde
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typen zijn. Op deze wijze worden de vischvijvers der Maatschappij
productief gemaakt, hetgeen dan toelaat om voor andere doeleinden
weer eens iets bij te spijkeren.
Het vervoer geschiedt in bussen die met mandenwerk bekleed zijn. In
geval van grootere hoeveelheden of bij vervoer over groote afstanden
worden vaten gebezigd met zuurstofvoorziening voor 30 of meer uren.
Het beekje dat uit de Sonsbeeksche heuvelen afdaalt, wordt door dit
Aquarium heengeleid en op verschillende punten afgetapt. Zoo ziet
men dit levende water door bakken met jonge zalmen en forellen heenvloeien. De eieren worden daar tusschen grof grint uitgestrooid, en het
stroomende water zorgt zelf voor het uitbroeden. Het najaar geeft de
eieren. De kuit en het homvocht worden dan uit de rijpe visschen losgestreken en dooreengeroerd. Gedurende den winter vindt het uitbroeden
plaats, en tegen het voorjaar komen vanzelf de jonge vischjes uit. Bij
deze werkwijze plegen slechts heel weinig mislukkingen voor te komen.
Achter het Aquarium bevindt zich een tamelijk omvangrijk terrein met
kleine vischvijvers, die eveneens door de beek gevoed worden, met zooveel instrooming als iedere vischsoort noodig heeft. De bewaker strooit
in zulk een vijver een paar scheppen vol gemalen vleesch en visch uit, en
opeens ontstaat er dan in dat voorheen roerlooze water een wild gespartel,
want duizenden forellen werpen zich met woest gedrang op dit voedsel,
en het schepnet van den bewaker komt boordevol boven.
Een forelJenkweeJceri;
Op veel grooter schaal, en geheel op commercieele leest geschoeid
aanschouwt men deze wriemelende tooneelen in de vischkweekerij welke
de Heidemaatschappij onderhoudt te Vaassen, op de Veluwe. Ook in
het Zuiden des lands te Valkenswaard en te Gulpen worden uitgestrekte
vischkweekerijen geëxploiteerd. In eerstgenoemde plaats worden vooral
karper, zeelt en siervisschen gekweekt, in Gulpen voornamelijk zalm en
forel. Hier heeft de Heidemaatschappij haar grootste zalmkweekerij.
Jaarlijks worden hier vele honderdduizenden zalmeieren tot ontwikkeling
gebracht. Daarnaast worden hier massa's forellen geteeld.
De beekforel is vanouds in de bergstreken thuis, maar hier in Nederland
groeit vooral de fraaie regenboogforel. En zoo zijn er nog meer soorten,
maar waartoe een dorre opsomming over een onderwerp dat zelf tintelt
van leven.
Wanneer een forel vier jaar oud is, gaat zij hom en kuit leveren, doch
dit procédé laat de kweeker niet meer aan de natuur over. Voorzichtig
111

worden de eieren afgestreken en ter bevruchting vermengd met het
homvocht, in een beetje water tesamengeroerd. Dit mengsel bhjft een
kwartiertje staan, en daarna wordt het in het broedhuis in betonnen
bakken op een zeef geplaatst, waar water doorstroomt. Op elke zeef
komen 7—8000 eieren te liggen, tot een totaal van ongeveer twee
millioen. De warmte van het water broedt de eieren uit, en de ondervinding heeft geleerd dat hiertoe 460-520 daggraden noodig zijn. In
zachte winters komt het broed dus eerder uit dan in koude, en ook is
Limburg vroeger aan de beurt dan het Noorden des lands.
De eerste weken moet dit broed van jonge vischjes in het donker doorbrengen. De dooierzak, die hen nog gedeeltelijk omgeeft, houdt de
diertjes ongeveer 5—6 weken in het leven, en daarna kan geleidelijk de
voedering beginnen. Tegen dien tijd zijn ze ook niet meer lichtschuw.
Weldra nemen ze de bekende forellenkleur aan, en nu komen ze in
aanmerking om uit het broedhuis te worden overgebracht naar de
vijvers in de open lucht. Deze worden gevoed door een beek, want de
forel is een visch die veel zuurstof noodig heeft, en dus alleen in
stroomend water kan leven; bij voorkeur ziet men hen dan ook watervalletjes opzoeken, waar veel luchtbelletjes in het water voorkomen.
Door deze beek wordt tevens een watermolen in beweging gebracht,
die geregeld zorgt voor distributie van wat kalk in het water, als tegenwicht op een te hoogen zuurgraad.
In elk vijvercompartiment worden 500—2000 visschen gehouden, hetgeen meebrengt dat er voortdurend gevoederd moet worden, want voor
zulk een dichte bevolking levert het water natuurlijk geen voedsel
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genoeg. De visschen verkeeren dan ook doorloopend in hongerigen
toestand, en aangezien de forel een vraatzuchtig heerschap is, moeten
van tijd tot tijd de kleintjes tusschen de grooten worden weggehaald,
anders zouden de grooten de kleinen verslinden.
De verkoop begint van het tweede of derde jaar af, met vischjes van
twee ons per stuk. Ze kunnen echter veel grooter worden, tot wel zeven
pond toe; maar die zeer forsche exemplaren zijn niet de lekkersten, en
bovendien vragen de vischhandel en het restaurantbedrijf natuurlijk om
kleinere exemplaren als zgn. portieforellen.
Voor het jonge goedje wordt een papje van gemalen milt klaargemaakt.
De grooteren eten ook groveren kost, bij voorkeur gemalen vleesch en
visch. Opmerkelijk is in die vijvers de verhouding tusschen forellen en
kikkers. Een jonge kikker let aanvankelijk niet op die vischjes, maar
af en toe, vooral wanneer een forelletje eens achter een mug omhoog
springt, krijgt de kikker er oog voor, en hapt toe; wanneer hij eenmaal
forellen geproefd heeft, blijft hij er verzot op, en wie van ons zou hem
dit kwalijk nemen. Maar de bewaker van de vischvijvers denkt er anders
over. Ook echter de grootere forellen eten kikkers op, en zoo blijkt de
strijd om het bestaan in die idyllische vischvijvers hoofdzakelijk een
kwestie van afmeting te zijn.
JKarperteelt
Karpers zijn in ons land niet zoo in trek als in menig ander land, waar
ze in hoog aanzien staan. Met name de Donaulanden zijn groote
bewonderaars van deze groote, vette visschen en van Weenen tot ver
achter de Karpathen is de bevolking er bepaald op verzot. Nu is deze
karper met zijn eenigszins taaie en roodachtige vleesch een visch, die
men niet alleen moet leeren eten, doch ook leeren ontleden, anders
komt men met den mond vol graten te zitten. De zwaardere exemplaren,
vooral wanneer ze in stilstaand en eenigszins modderig water geleefd
hebben, nemen wel eens een gronderigen smaak aan, en om dezen weg
te krijgen, moet de karper eerst „gespeend" worden, d.w.z. hij moet
ongeveer een week lang in stroomend water worden gehouden om de
gronderigheid te verliezen.
De karper zet zijn eieren bij voorkeur af aan grassprietjes en dergelijke,
en daarom kan men deze vischsoort het beste telen in broedvijvers die
gevormd worden uit ondergeloopen weiland. In zulk een vijver laat men
eenige mannetjes en wijfjes los, totdat de afzetting van kuit en hom
een voldongen feit is. Daarna worden de ouders er uit geschept en elders
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heengebracht, om te voorkomen dat zij hun eigen broed misschien
zouden opeten, of althans met hun woehge manieren door elkaar zouden
schudden; want de eitjes hebben rust noodig om zich te kunnen
ontwikkelen. En karpers zijn geboren grappenmakers, zooals men kan
aanschouwen wanneer men op het bruggetje bij de Sonsbeeksche Theeschenkerij eens gaat staan opletten. Vette monsters van karpers
schuifelen daar op hun buik over den ondiepen bodem, vadzig met
elkaar stoeiend; af en toe hebben ze nauwelijks water genoeg om te
zwemmen, en dan keeren ze zich een halven slag om, dat de lichtere
buikzijde zichtbaar wordt. Menigmaal heb ik gezien hoe een donzig
eendenkuiken bij vergissing een karper op den kop trapte, maar het
logge dier keek dan eens als een goedige oom naar het hulpelooze
wezentje boven hem, en draaide zich met een molligen slag een eindje
uit de buurt.
Vroeger was Duitschland altijd de groote afnemer van onze karpers,
maar tegenwoordig is men grootendeels aangewezen op export naar
Engeland en België, met name de talrijke joodsche bevolking van
Londen en van Antwerpen is op deze vischsoort gesteld. In Nederland
wil het nog niet goed, maar in dat opzicht hebben onze landgenooten
bepaald ongelijk.
Siervisch en waterplanten
Van hoogst opmerkelijke constructie zijn de groote vijvers met siervisch bij Vaassen. Hier wordt namelijk een wonderlijke soort van
wisselbouw uitgeoefend, d.w.z. twee of drie jaar lang visch, en vervolgens
haver of andere gewassen. Want deze vijvers zijn eigenlijk slechts diep
gelegen akkers, waar men met behulp van het rondom geleide beekje
een laagje water van 30—100 cm. op kan brengen, doch dit kan men
met hetzelfde gemak ook weer laten wegloopen, waarna de voormalige
vijverbodem omgeploegd wordt, en er nu als een poldertje uitziet.
Wordt hij vervolgens opnieuw onder water gezet, dan laat men het gras
en de klaver staan als voedsel voor de visschen.
Hier zien wij groote voorraden aan roode siervisschen, zooals de goudwinde en de goudvisch. De eigenlijke goudvisch ontwikkelt een
donkerder rood dan de goudwinde. Het bijkleuren geschiedt onder den
invloed van de zon, maar 20—40 pCt. van de visschen blijft het eerste
jaar zwart. In de warmere landen, waar de goudvisch oorspronkelijk
thuis hoorde, gaat dit kleuren sneller toe, maar in Nederland blijkt de
kleur, wanneer ze eenmaal komt, ook dieper en duurzamer te worden.
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Voederen van jonge zalmen.

Uitzoeken \an tccltkarpc

Naast deze roode siervisschen worden ook waterlelies in vier kleuren
gekweekt ter opluistering van vijvers in plantsoenen en landgoederen.
Onderlinge verkoop
Reeds zagen wij dat de Heidemaatschappij, behalve haar eigen bedrijf
van vischvijvers voor de teelt van eet-, poot- en siervisch ook ijverig
medewerkt tot het verbeteren van de algemeene zoetwatervisscherij van
Nederland. Zij helpt, onze wateren te bevolken met nuttige vischsoorten,
zij staat de visschers bij in het opbouwen van den afzet en zij is voortdurend waakzaam op het gebied van de wetgeving en van verschijnselen,
die een voor- of nadeel voor den vischstand kunnen vormen. Overigens
zorgen de visschers zelf voor hun bedrijfsorganisatie, en zooals reeds is
opgemerkt, vereenigen zij zich tot provinciale of gewestelijke bonden en
plaatselijke afdeelingen. Niet zelden leidt deze samenwerking tot het
vormen van een onderlinge verkoopsorganisatie, zooals ik er een ontmoette
te Grouw in Friesland. Alle leden van deze coöperatie moeten de door
hen gevangen visch afleveren aan het centrale kantoor te Grouw. Hoofdzaak is snoek, snoekbaars, brasem, baars, zeelt en paling. De afzet
ondervindt echter tegenwoordig heel wat moeilijkheden; bij het zoeken
naar nieuwe mogelijkheden is de Nederlandsche Heidemaatschappij
behulpzaam. Vroeger ging er veel zeelt naar Duitschland, maar deze
uitvoer loopt tegenwoordig telkens vast, als gevolg van de betalingsmoeilijkheden waarin onze Oostelijke naburen verkeeren. Voor schubvisch zooals brasem, voorn en bliek is de Limburgsche mijnstreek een
afnemer. Snoek gaat nogal veel naar Frankrijk. En vanouds plachten de
Friesche visschers uit Heeg en Workum met speciaal daarvoor ingerichte
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schuiten naar Londen te varen, alwaar zij sedert Jacobus II een eigen
ligplaats aan de Theems hadden. Paling en aal wordt grootendeels
verkocht aan de rookerijen in Holland.
Karpers - aldus vertelt mij een der bestuursleden - willen hier wel
groeien, maar niet telen. Daarentegen vermeerdert de snoekbaars (de
Duitsche Zander) in de Friesche wateren snel, zoodat deze zeer
smakelijke en schier graatlooze visch een belangrijk onderdeel geworden
is, haast even gewichtig als de paling.
Friesche vischmethodes
Een in de Friesche wateren veelvuldig toegepaste manier van visschen
is de zgn. dichtvisscherij, die in ongeveer tweehonderd bedrijven wordt
uitgeoefend. Dwars over een vaart wordt dan een net uitgezet, hetwelk
bestaat uit twee vaste gedeelten, die ter weerszijde met den wal verbonden
zijn, benevens daartusschen het zgn. valnet, dat los in de vaargeul
is opgehangen, en van lichten voorzien moet zijn. Op ongeveer 25 meter
afstand van dit net is een dun touw over het water gespannen. Een
passeerend schip trekt dit touw vanzelf open, waarna het valnet omlaagzakt, terwijl er tevens een bel overgaat die den visscher wakker maakt,
opdat hij het gezonken net weer opnieuw in positie kan brengen. Hij
haalt dit met een katrol op, en kan zich dan weer ter ruste begeven.
Daarnaast wordt echter eveneens gevischt met fuiken en dobbers.
Het Rijk stelt de Friesche visschers in de gelegenheid om kleine aaltjes
van ongeveer 25 cm., die in de Zuid Hollandsche benedenrivieren
gevangen worden, hier uit te pooten. Want de Friesche paling trekt
weg om te paaien in Bermuda, en keert dan meestal niet terug. Wanneer
op bepaalde tijdstippen van het jaar deze trek begint, dient de Fries er
met zijn dichtnet bij te zijn, want dat is juist het goede oogenblik om
flinke vangsten te doen.
Langs het Hollandsche Diep
Van weer eenigszins anderen aard is het visscherijbedrijf op onze groote
rivieren, waar vanouds met de „zegen" gevischt placht te worden op
zalmen en elft. Nu, de toenemende motoriseering van de Rijnvaart
heeft het vischwater er niet op verbeterd, en een tijdlang zag het er
zelfs naar uit of de zalm geheel uit onze rivieren zou verdwijnen, evenals
dit reeds vrij volledig het geval is met de elft. In plaats daarvan is
intusschen de fint op den voorgrond gekomen, dat is een lagere soort
van elft, die gaarne gegeten wordt door de arbeidersbevolking van
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Rotterdam en Dordrecht. Op sommige dagen worden daar door
visschers uit Hardinxveld en van de Hooge of Lage Zwaluwe wel meer
dan 25000 stuks van gevangen. De zalm is weer een beetje aan het
opkomen, maar het blijft voorloopig een zeldzame en daarom tevens
kostbare visch, zoodat het buitmaken van een flinken zalm een goeden
dag beteekent.
Aan den Moerdijk bezocht ik, in het havendorpje van dien naam, de
Visscherijvereeniging Moerdijk, die een afdeeling vormt van de Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij der Nederlandsche Heidemaatschappij.
De leden wonen langs het Hollandsch Diep, van Willemstad tot de
Zwaluwe. In totaal hebben ze zestien schokkers, benevens een dertigtal
kleinere vaartuigen aan het werk. Sommigen treden daarbij op als
ondernemer met loonarbeiders, zooals de baas van de herberg, die ons
uit eigen vangst en in eigenhandige toebereiding eenige zeer geslaagde
voorbeelden van smakelijk gestoofde en gebakken paling wist voor te
zetten. Ach, als onze landgenooten zich toch eens rekenschap gaven
hoevele lekkere hapjes onze wateren opleveren, zouden ze er dan niet
wat meer werk van kunnen maken om hier eens verrukkelijk aan paling
te gaan smullen, of daar aan zeelt en ginds aan forellen!
Ter PaJingvangst
Des zomers vischt men op het Hollandsch Diep naar paling, des winters
naar spiering. Ook in den zomer komt wat spiering voor, doch deze gaat
dan hoofdzakelijk naar Parijs. Er wordt gevischt van de Moerdijkbruggen tot aan zee, al naar de waterstand op de bovenrivieren meebrengt. Want wanneer er veel water door de Nieuwe Merwede en door
de Bergsche Maas afkomt, wordt er veel visch naar zee doorgespoeld,
en dan zou men zoo waarlijk buitengaats moeten gaan om zoetwatervisch te kunnen vangen. Bij lagen rivierstand daarentegen wordt het
water onder den druk van den vloed uit zee wat „fletsch", d.w.z.
brakachtig.
De paling pleegt men hier te vangen met aas, waarvoor hoofdzakelijk
garnalen gebezigd worden. Een nauwmazig fuikachtig net, de zgn.
kubbe, wordt van dit aas voorzien, en vervolgens met steenen bezwaard
midstrooms over boord gezet. Gewoonlijk bevestigt men zestig van die
kubben aan één „reep", die dan aan beide uiteinden met zware steenen
tegen wegdrijven beveiligd wordt. Deze reep zet men met roeibooten
uit, ongeveer op de wijze van een zegen. Twee tot driemaal per dag
kan men deze kubben gaan lichten; doch in Mei en Juni, in het begin
117

van het vischseizoen, maar eenmaal, evenals ook bij donkere dagen.
Dit stelsel van visschen met de kubbe is beter dan het systeem met de
„kuil", zoodat er tegenwoordig naar gestreefd wordt om ook den
visschers van het IJselmeer deze techniek bij te brengen. Zij worden
dan door Moerdijkers in deze kunst ingeleerd.
Grootere schepen kunnen met twee reepen tegelijk varen. De kubben
worden geleegd in de bun of kaar van de boot. Men vangt er palingen
van zeer uiteenloopende lengte en dikte mee, doch als goed gemiddelde
gelden exemplaren van een pond per stuk. Zij worden levend verzonden.
Ook levert men, zooals wij in Friesland reeds zagen, van de Hollandsche
rivieren pootaal naar andere streken des lands. Palingrookerijen zijn in
deze buurt niet aanwezig; dat is een techniek waarop vooral het midden
des lands zich toelegt, zooals de intelligente toerist al wel eens zal hebben
opgemerkt op zijn excursies langs de Vecht en rondom de Loosdrechtsche
Plassen. Aldaar weet men ook de tegenwoordig zoo moeilijk verkoopbare
zeelt te rooken tot een ware lekkernij, die bovendien gemakkelijk te
hanteeren en ter plaatse opmerkelijk goedkoop is. Want de stadsvischwinkels schijnen het minder vermoeiend te vinden om zich steeds maar
tot de reeds algemeen bekende soorten te bepalen. Medewerking van
die zijde wordt dan ook nauwelijks ondervonden, en menigmaal vraagt
het vischminnend publiek zich vergeefs af waar men dan aan die riviervisch kan komen, zulks terwijl in onze wateren soms overproductie
bestaat. Ongetwijfeld ligt hier nog een nuttig arbeidsveld voor bemiddeling open.
Spiering
De spieringvangst hangt, nog meer dan eenige andere tak van visscherij,
met den waterstand samen, alsmede met de temperatuur, — zoo lichtte
mij de Voorzitter der Moerdijksche Vereeniging in. Bij snel opkomende
warmte trekt de spiering naar het zoute water, precies dus als de mensch.
Een goede dagopbrengst in den zomer is 3—400 kilo spiering. Deze
wordt in kistjes van ruim 1 kilo verpakt, en hiervan weer maakt men
pakken van drie kistjes, die tesamen 3 kilo netto spiering bevatten. Per
dag verzendt men naar Parijs ongeveer 40-50 van die pakken. De visch
wordt reeds aan boord in boorzuurpoeder verpakt, en buiten den afslag
om rechtstreeks verkocht voor verzending naar Frankrijk. Ook pleegt
men wel spiering in bevroren toestand naar New York te verschepen,
maar sommige exporteurs hebben wel eens slechte spiering van de
boven-Maas en van de Waal, die pas gepaaid had, en dientengevolge
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zeer mager was, naar Amerika gestuurd, tot groote schade voor onzen
goeden naam als spieringleverancier. Gelukkig is er in zooverre recht
geschied dat degenen die goede waar gestuurd hebben, aangebleven zijn.
Ook Amsterdam neemt veel spiering af, vooral sinds het IJsselmeer
afgesloten is.
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EEN OPVOEDSTER VAN PRACTISCHE MANNEN
Nauwe voeling met den plattelandsgeest. In het practische werk ligt
de kracht. De mensch als deel van het landschap. Een gaping tusschen
studie en uitvoering overbrugd. Betere begrippen werken uiteindeJi/k
door. Oorsprong van de cursussen der Heidemaatschappi/. Een middelbaar-agrarische opleiding. Beperking in aantal leerh'ngen is onvermijdelijk. Een voortgezette schifting van bruikbare werkkrachten.
Voor dit werk is roeping noodig. Twee-;arige leergangen van verschillend kaliber. Waar deze jongelui terechtkomen. Ook Indië en
Amerika kunnen Heidemi/ers gebruiken. Een Museum van practische
aanschouweli/kheid. Demonstraties van nut en schade in het Aquarium.

H

ET succes waarmede de Nederlandsche Heidemaatschappij
zich in steeds toenemende mate heeft bezig gehouden met ontginning,
bodemveredehng en verbetering van werkmethodes, moet ongetwijfeld
voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan de rechtstreeksche
wijze waarop zij in contact wist te komen met den plattelander, met
groot zoowel als met klein. Haar nuttige taak kon zij slechts vervullen
wanneer zij vooral op practische wijze te werk ging. Voor zoover er bij
initiatief van dezen aard wel eens verkeerde grepen of mislukkingen zijn
voorgekomen, behoeft men gewoonlijk niet lang te zoeken om de
oorzaak te vinden. Meestal komt men dan wel terecht op het goedbedoelde streven van een edelen menschenvriend, wiens door een al te
vol sentiment of een al te rijke romantiek beinvloede denkbeelden niet
voldoende rekening hielden met het practisch benoodigde en met het
werkelijk uitvoerbare. In zulke gevallen ziet men dan ook aanraking en
samenwerking plaats maken voor vervreemding en skepsis, ja wellicht
zelfs voor spot. Hoe menig nobel offensief is niet in discrediet geraakt
en tot dilettantisme afgezakt, eenvoudig omdat de leiders en uitvoerders
niet met hun beenen op den grond stonden. Zie daartegenover de
mentaliteit die in het kader van de Nederlandsche Heidemaatschappij
heerscht. Bij de „Heidemijers", zooals ze in de wandeling heeten. Met
inbegrip zelfs van de alleroudste garde zijn zij grootendeels gevormd in
de eigen organisatie, of, voor zoover zij eerst een theoretische en wetenschappelijke vooropleiding hebben genoten, hebben zij toch in de
dagelijksche routine van de Heidemaatschappij de practische toepassing
geleerd. In vele gevallen zijn zij ook zelf reeds afkomstig geweest uit
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diezelfde kringen, waarmede zij later zoo nauw moeten samenwerken:
van het platteland. En dan uit alle provincies des lands. Wie een op
phonetiek eenigszins geoefend oor bezit, zal bij de Heidemaatschappij
de uitspraak en klankvorming van al onze Nederlandsche volksstammen
te hooren krijgen.

;

i-^siiwe aanraking met den boer
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Aldus is het reeds op het hoofdkantoor te Arnhem gesteld; ook echter
in de buitenorganisatie trekt dit verschijnsel de aandacht, en daar draaft
het bepaald 'bij tot de harmonische voltooiing van het rustieke beeld dat
hier tot stand moest komen. De leiders en uitvoerders, vertrouwensmannen van het centrale lichaam, blijken veelal organisch samengegroeid te zijn met hun plaatselijke omgeving. Niet zelden zijn ze uit
de streek zelf afkomstig, of anders hebben ze zich daar dusdanig ingeleefd
dat de inwoners hen al niet meer als vreemdelingen voelen. Ze zijn als
integreerend deel met de bevolking vergroeid geraakt. Zij zijn een deel
van het landschap geworden!
Ziedaar de groote kracht van de Nederlandsche Heidemaatschappij; vat
te hebben op het geheele platteland, en aldus de kloof te overbruggen,
die er wel eens bleek te bestaan tusschen de moderne vakopleiding en
de ouderwetsche gewoonte. Door haar tusschenkomst wordt er ten
plattelande vertrouwen gevestigd in nieuwe en betere werkwijzen. De
eigen kinderen van den bodem leeren hoe daar een beter gebruik van
gemaakt kan worden, en ze komen deze grootere kundigheid niet
met schoolsche pedanterie opdringen, doch met natuurlijken eenvoud
in toepassing brengen. Langzaam maar zeker werkt deze infiltratie
door.
Tal van nieuwe beerippen, die bij een andere wijze van aandiening
den plattelander slechts tot twijfel en verzet zouden hebben geprikkeld,
zijn er ongemerkt ingegaan, zóó ongemerkt dat men zich vergeefs zou
afvragen aan wie daarvoor de dank toekomt. Welnu, hier hebben
ongetwijfeld vele en verschillende invloeden meegewerkt, maar voorzoover deze vreedzame verovering van ons platteland betreft, mag men
veilig een werkzaam aandeel in de verdienste toewijzen aan de Nederlandsche Heidemaatschappij en aan haar bescheiden doch practische
personeel.
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Opleiding van practische werkers
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Als een van de krachtigste middelen om tot het bovengeschetste doel
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te geraken, mogen wij stellig beschouwen de Cursussen van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Hun eigenaardige en geheel op de practische behoefte gerichte structuur verdient wel een afzonderlijke
beschouwing.
De grondslag voor deze figuur van opleiding is gelegd toen de Nederlandsche Heidemaatschappij nog te Utrecht gevestigd was, en toen er
tusschen de uitvoerende werkzaamheden af en toe van die tijdstippen
voorkwamen waarin het werk een oogenblik stagneerde. Vooral de
weersgesteldheid placht natuurlijk wel eens tot onderbreken en uitrusten
te dwingen. Gedurende zulke periodes werden de voorwerkers dan
onderlegd in allerlei theoretische gezichtspunten, welke zij terstond
daarop in de praktijk zouden kunnen toepassen.
In 1903 ontstond uit deze ongeregelde vormen van zelfontwikkeling een
bepaalde cursus, doch het valt te begrijpen dat daar niet aanstonds een
vaste gedaante aan gegeven kon worden. Evenzeer zal men inzien dat
het leerplan en de methodes zich sindsdien voortdurend gewijzigd
hebben, in aanpassing op de steeds veranderende behoeften.
Gaandeweg heeft zich aldus uit deze afwisseling van theoretische kennis
met practische toepassing een leergang ontwikkeld dien men eenigszins
zou kunnen vergelijken met de figuur eener Middelbaar-Technische
School, waar immers eveneens opgeleid wordt voor practische uitvoering,
met slechts zooveel wetenschappelijke theorie als voor een goed begrip
onmisbaar is en tevens binnen het bevattingsvermogen van den leerling
ligt. Ook bij deze agrarische M. T. S. staat dus de praktijk op den voorgrond. En hiermee wordt opeens begrijpelijk waarom de Heidemaatschappij het aantal leerlingen voor deze opleiding van twee jaar
beperkt tot slechts een vijftigtal, over cursussen van tweeërlei kaliber
verdeeld.
Immers, het zou niet voldoende zijn, te Arnhem of elders een leergang
te doen doorloopen, doch een onmisbare aanvulling hierop moet stellig
heeten het practische toepassen van het geleerde, daar waar de leermeester zelf aan het werk is. En rekent men daarbij ons land ingedeeld
in rond 25 kringen (wij komen hier in een volgend hoofdstuk op terug)
dan moet men op elk van die eenheden reeds twee van die leerlingen
te werk stellen.
Ook geeft de Maatschappij zich rekenschap van den omvang waarin
de aldus door haar afgeleverde werkkrachten behoorlijk door onze
samenleving kunnen worden geabsorbeerd. Deze plaatsingsmogelijkheden nu zullen nogal schommelen al naarmate de conjunctuur zich
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wijzigt. Er kan doorloopend worden uitgezien naar verruiming van
werkgelegenheid, doch men heeft dit niet in de hand, en evenmin laat
het zich vermijden dat misschien opeens op een bepaald gebied alle
vraag tijdelijk geheel opdroogt. Dit in aanmerking nemende, acht de
Heidemaatschappij zich dus niet verantwoord om een grooter aantal
jonge menschen voor dezen werkkring klaar te maken dan er volgens
hare ervaring geregeld kunnen worden tewerkgesteld.
Bovendien moet er rekening gehouden worden met het aantal beschikbare leerkrachten, alsmede met de voorhanden plaatsruimte in de cursuslokalen.
Een natuuiUjke schifting
Naast verschillende nadeelen brengen dergelijke beperkingen intusschen
ook voordeden mede. Reeds aanstonds kan er een zeer zorgvuldige
selectie worden gehouden onder de jongelui die zich voor dezen leergang komen aanmelden. De doorslag zal waarlijk niet altijd gegeven
worden door de hoogte der rapportcijfers. Ook moet een moedelooze
vader volstrekt niet meenen dat wanneer Jantje op school niet leeren wil,
de Heidemaatschappij altijd nog wel een laatste toevlucht voor hem zal
zijn. Integendeel, het uitkiezen van de werkelijk bruikbare elementen is
een zorg van de allergrootste beteekenis, wil men inderdaad de uitkomsten bereiken welke reeds in den aanhef van dit hoofdstuk zijn gesignaleerd. Er behoort dus een meer dan gewone portie ervaring en kijk op
jongelieden toe om terstond daar uit te pikken wat goed timmerhout zal
zijn. Meer dan in eenig ander beroep misschien treedt hier de persoonlijke aanleg naar voren, het wezen van den mensch.
In vele gevallen zal men een leven van eenvoud en van hard werken
tegemoet gaan, in een kader van ontzegging ten aanzien van vele dingen,
en doorgaans zelfs van een zekere eentonigheid. Wie onder zulke omstandigheden niet den aanleg bezit om zich daarin thuis te voelen, doet
beter met er nooit aan te beginnen. Wie daarentegen in werk van dezen
aard zijn lust en leven vindt, die blijkt zich in den loop van den cursus
gewoonlijk gunstig te ontwikkelen. Deze vindt men na een tijdje terug
als flinke, bekwame en eerlijke mannen, die voldoening scheppen in hun
werk, en die in hun taak volkomen opgaan. Hetgeen natuurlijk geenszins
belet dat er uit diezelfde gelederen af en toe leiders van groot formaat
zijn opgekomen, die uiteindelijk geroepen werden tot gewichtige functies
in het kader der Heidemaatschappij of in het particuliere bedrijfsleven,
dan wel in het bestuur van de gemeenschap.
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De keigang
Twee jaren van afwisselend theoretisch en practisch leeren laten bovendien gelegenheid om de jongelui met aandacht in hunne evolutie gade te
slaan. Er komen natuurlijk ook wel eens uitvallers voor, doch over het
algemeen blijkt de eerste selectie al wel zeer menschkundig verricht
te zijn.
Om de twee jaar begint een nieuwe cursus, wier deelnemers dan weer
in twee jaar volleerd aan de praktijk worden afgeleverd. Naar gelang
van hun vooropleiding en hun uiteindelijke bestemming worden zij
gesplitst in een lagere afdeeling A en een hoogere afdeeling B. Voor A
vraagt men slechts een voldoende kennis van de leervakken zooals deze
op de gewone lagere school onderwezen worden; voor B moet de candidaat een algemeene kennis bezitten die tenminste overeenkomt met
wat men op een H.B.S. met 3-jarigen cursus te leeren krijgt. Voor beide
groepen is eenige practische aanraking met land- en boschbouw vereischt,
alsmede eenige theoretische kennis; voor B diploma landbouwwinterschool, voor A van een landbouwwintercursus. Men ziet: scherper dan
een algemeene orienteering heeft men deze voorwaarde niet willen
stellen. Daarnaast wordt uiteraard een krachtig en gezond gestel verlangd,
alsmede die karaktereigenschappen, welke juist voor het hierboven reeds
losjes omlijnde optreden noodzakelijk zijn.
Het onderwijs wordt, onder leiding van het Hoofd van den Cursus,
gegeven door een aantal wetenschappelijk geschoolde hoofdambtenaren
der Nederlandsche Heidemaatschappij, welk kader wordt aangevuld door
eenige houtvesters van het Staatsboschbeheer, een leeraar in de wiskunde
en een werktuigkundigen ingenieur. Dit onderwijzende corps blijft intusschen doorloopend voor uitbreiding of wijziging vatbaar, al naar
gebleken behoefte.
De vijf wintermaanden zijn geheel aan het theoretisch onderwijs gewijd;
gedurende de overige maanden wordt er in de praktijk gewerkt, en daarbij kunnen de jongelui dan vrijwel geheel in hun eigen levensonderhoud
voorzien. Des winters daarentegen moeten zij in of bij Arnhem een kosthuis zoeken. Door de Regeering en door de Nederlandsche Heidemaatschappij kan in een beperkten omvang ondersteuning bij studie worden
verleend.
Toekomst dei opgeleiden
Waar komen deze jongelieden tenslotte terecht? Een deel van hen vindt
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werk in de eigen gelederen der Nederlandsche Heidemaatschappij, doch
uiteraard bhjtt de mogehjkheid tot plaatsing daarbij beperkt. De Maatschappij kan dan ook geenerlei verplichting aanvaarden, noch stilzwijgend
veronaerstellen, om aan het eind van den cursus ook voor een aanstelling
te zorgen. Als gevolg van de krachtige uitbreiding harer bemoeiingen als
uitvoerster in werkverschaffing heeft de Heidemaatschappij in de laatste
jaren heel wat meer jongelui uit hare eigen opleidingen te werk kunnen
stellen dan in normale tijden het geval had kunnen zijn. En hiermede
werd dan op zeer gelukkige wijze althans gedeeltelijk een tegenwicht
gevormd tegen de tijdelijk sterk verminderde vraag uit het particuliere
bedrijfsleven, met name uit Indië. Maar aangezien de werkverschaffing
een crisisverschijnsel is, en dus kan afloopen naar gelang de oorzaken
of de voorzieningen zich wijzigen, kan bij werkzaamheden van dezen
aard ook geen zekerheid gegeven worden dat de functie zal voortduren.
Personeel voor deze behoefte wordt dus enkel in lossen dienst aangesteld.
Dat Indië vanouds als afnemer van dergelijke werkkrachten optrad, is
waarlijk geen wonder. Bij het aanleggen van plantages komen immers
voortdurend practische kundigheden te pas, waarin juist de jongelui van
de Heidemaatschappij zulk een grondige oefening hebben meegekregen.
Men denke slechts aan ontginning van ongerepte terreinen, aan ontwatering, wegenaanleg, graafwerk enz. Vele oud-Heidemijers hebben het
dan ook op Deli of elders in de tropen tot goede posities gebracht. En
er is eigenlijk geen reden waarom een dergelijke verplaatsing van werkkrachten zich tot onze Oost zou beperken.
Zoodra er in Suriname eens nieuw leven zal ontluiken, zou ook daar te
lande met succes gebruik gemaakt kunnen worden van werkkrachten die
te Arnhem hun hoofd en handen hebben leeren gebruiken. In bepaalde
deelen van de Nieuwe Wereld — en nu denk ik in het bijzonder aan de
dichter bevolkte streken van Zuid Amerika — moet van lieverlede de
roofbouw plaats gaan maken voor intensievere en zorgvuldigere werkwijzen. Men moet er zuiniger met den bodem leeren omspringen; en zou
nu niet de practische Heidemijer juist de geknipte man zijn om daar
op ruime schaal toe te passen wat hij in zijn vaderland heeft leeren uitvocrc:n?
Sinds 1903 zijn er reeds ruim 600 jongelui uit deze opleiding afgeleverd,
men vindt hen alom in Nederland verspreid, deels in vasten of tijdelijken
dienst bij de Heidemaatschappij zelf, deels als boschwachters, opzichters
e.d. in staats- of particuliere bedrijven van grondbezit, deels als rentmeesters, directeuren of hoofdambtenaren bij particuliere of ambtelijke
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organisaties, en deels in Indië of Amerika. Bovendien hebben vele
boerenzoons van deze cursussen profijt getrokken om het aldaar geleerde
later in hun eigen bedrijf toe te passen.
Museum en aquarium
Van onmiskenbaar nut bij het verstrekken van onderwijs en voorlichtingen is het Museum, hetwelk zich sinds ongeveer igoo gaandeweg
heeft ontwikkeld uit allerlei aanschouwelijk materiaal zooals dat in den
loop der tijden is bijeengezameld en gerangschikt. Sinds de Nederlandsche
Heidemaatschappij in 1913 in haar fraaie eigen gebouw gehuisvest is,
heeft ook het Museum daarin een vaste plaats gekregen.
Maar dit is een verzameling die in menig opzicht afwijkt van wat wij
zoo gewend zijn om in de gebruikelijke collecties tentoongesteld te
vinden. Ook hier weer treedt de practische toepassing op den voorgrond.
Er is naar gestreefd om verschillende aspecten van de velerlei aanrakingen
met het plattelandsbedrijf zoo aanschouwelijk mogelijk aan den bezoeker
voor te stellen. Zoo ziet men er de bestrijdingsmethoden van boschbrand
gedemonstreerd, evenals ook het wezen en de toepassing eener ruilverkaveling, alsmede de verbeterde inzichten ten aanzien der bouwkunst in
dienst van het plattelandsbedrijf, en meer van dergelijke menigmaal
eenigszins abstracte begrippen, welke aldus tot tastbare vormen herleid zijn.
Daarnaast vindt men er natuurlijk een zoo volledig mogelijk bijgehouden
verzameling van vogels, insecten en andere dieren, doch steeds in hun
samenhang met de betrokken bedrijven.
Ook de bodem zelf wordt op aanschouwelijke wijze verklaard door grondmonsters en door voorstellingen van hun ontstaanswijze, veenvorming en
dergelijke. Zelfs aan het ontmoeten van archaeologische vondsten wordt
naar behooren aandacht gewijd. Voorts zal men er moderne werkwijzen
gedemonstreerd zien, zooals constructies uit ijzer en beton, of draineermethodes, bemestingssystemen etc. Tenslotte ontbreekt evenmin een
uitgebreide collectie van houtsoorten, granen en andere zaden en verschillende gereedschappen, waarbij ook het vischwant niet vergeten is.
Het spreekt wel vanzelf dat een verzameling van dezen aard en van dit
doel steeds aangevuld en herzien moet worden, wil men levend demonstratiemateriaal te zijner beschikking houden, en niet een stofnest zien
ontstaan. Maar in dit opzicht staat de practische orienteering van de
Heidemaatschappij en van hare ambtenaren borg voor behoud van de
vereischte frischheid.
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Dit Museum wordt op het terrein der Visscherij aangevuld door de verzamelingen die zich in het nabije Aquarium bevinden. Ook hier moet
men geen collectie van fantastische watermonsters uit exotische landen
verwachten, doch veeleer een aanschouwelijken catalogus van alledaagsche visschen, en van al wat daarmee te maken heeft. Daar ziet men de
palingen zich in den bodem ingraven tot enkel de sluwe kop en het tipje
van de staart boven het grint uitsteken. Vette karpers pagaaien er met
majestueus gebaar tusschen haastig klein grut door. Snoeken staan roerloos op post. Forsche gouden of warmroode siervisschen demonstreeren
het levendige effect waarmee hun gloeiende kleuren het saaie water
onzer vijvers kunnen opfleuren. En tenslotte laat de wolhandkrab de
verwoestingen zien, die zulk een klein gedrocht kan aanrichten in het
vischwant van onze rustige binnenwateren.
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OORSPRONG EN SAMENSTELLING DER
NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ
Doel en werkkring volgens de statuten. Hoe de Heidemaatschappij
dit doel tracht te bereiken. Haar werk omvat meer dan haar naam
doet vermoeden. Werkloosheid destijds aanleiding voor de oprichting.
Een generatie van baanbrekers. BelangstelJing van ons Vorstenhuis.
Ledental, inkomsten en zeteJ. Een structuur die zich aanpast hij de
behoeften. De taak dei Afdeeh'ngen, Hoofdafdeelingen en Ambtsgebieden. Een ras van voorvechters heeft ervaring gekweekt. AI werkende bieiden de goede zorgen zich uit. De Heidemaatschappi; als
lentmeester. Kapitaalvorming en afzonderh;ke fondsen. De Oraniebond van Orde en de Kwartgulden Vereeniging gaan in de Heidemaatschappi/ over.

ET opzet heeft de schrijver voor het slot van dit boek
bewaard een hoofdstukje waarin de lezer, nu hij eenmaal de Heidemaatschappij aan het werk heeft gezien, zijn inmiddels wellicht gewekte
belangstelling nog een oogenblik kan richten op de wordingsgeschiedenis
van deze organisatie en op hare inwendige structuur. Het scheen de
voorkeur te verdienen, met deze uiteenzetting ons boek niet te beginnen,
doch hiermede te wachten tot de lezer zich inmiddels reeds zelf een
indruk zou hebben verworven inzake den omvang van de taak der
Maatschappij, alsmede ten aanzien van hare werkwijze.
De Statuten, oorspronkelijk vastgesteld in 1888, en laatstelijk gewijzigd
in 1920, noemen als doel en werkkring der Nederlandsche Heidemaatschappij (art. 1) de bevordering van:
ie. het ontginnen van woeste gronden;
2e. het instandhouden van bosschen en beplantingen;
3e. het aanleggen en onderhouden van bevloeiings- en grondverbeteringswerken;
4e. de ontwikkeling en de verbetering der zoetwatervisscherij.
Statutair werkprogramma
Op deze omschrijving, welke vrij volledig alle bemoeiingen blijkt te
dekken, volgt in art. 2 een nadere uitwerking. De Maatschappij — zoo
heet het aldaar — tracht dit doel te bereiken door:
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Eikenlaan op het landgoed „de Utrecht" te Esbcek,

;8.

Dertigjarige douglasbeplanting.

7g.

Gespaard iiatuursclioou. \cciiplas m het Zcycrvcld temidden \aii weilanden.

So.

Gespaard natuurschoon. Het grootc ravijn op den Lcnielerberg

a het geven van adviezen, het verstrekken van inUchtingen, het opmaken van plannen, begrootingen, enz.;
b. het voor rekening van anderen uitvoeren en instandhouden van
ontginningen, bebosschingen, beplantingen, bevloeiings- en grondverbeteringswerken, het aanleggen en instandhouden van velden
voor afvalwaterreiniging, het tot stand brengen van ruilverkavelingen,
en het ontwerpen en doen uitvoeren van eenvoudige bedrijfsbouwwerken;
e. het tegen vergoeding beschikbaar stellen van hier te lande niet of
slechts weinig bekende, aanbeve.enswaardige gereedschappen;
d. het verkenen van bemiddeling bij de aanschaffing van zaden, we'ktuigen en andere benoodigdheden, alsmede bij den afzet van boschproducten, ten behoeve van werkgevers en andere leden;
e. het bevorderen van den afzet van producten, afkomstig van onder
het beheer der Maatschappij staande bedrijven;
f. het verbeteren van den vischstand, het verstrekken van pootvisch en,
in verband daarmede, het aanleggen, instandhouden en exploiteeren
van vischvijvers;
g. het opleiden van deskundig personeel;
h. het uitgeven van gewone en buitengewone drukwerken;
i. het inrichten en instandhouden van een bibHotheek en een museum;
j. het houden van voordrachten en excursies;
k. het inrichten en bijhouden van bedrijfsboekhouding; en
1. het instellen van onderzoekingen naar de gesteldheid van de woeste
gronden en vischwateren in Nederland.
Commentaar op naam en stieven
Reeds uit den aard en den omvang van deze bemoeiingen, waarvan wij
het meerendeel inmiddels in uitvoering hebben aanschouwd, moet de
lezer wel de slotsom trekken dat hij, afgaande op den naam der
organisatie, eigenlijk niet had kunnen vermoeden dat daar zooveel
achter zat. De statuten blijken de werkzaamheden voortreffelijk te omschrijven, doch de naam der vereeniging is feitelijk met hare daden
nauwelijks in overeenstemming. Immers, zooals reeds tevoren in dit
boek is opgemerkt: het is waarlijk niet alles heide! En bovendien zou
de uitdrukking „maatschappij" doen veronderstellen dat men hier een
onderneming tot het uitoefenen van een bedrijf voor zich heeft, een
organisatie dus die zich het maken van winst ten doel zou stellen, in
plaats van, zooals in werkelijkheid het geval is, slechts het algemeene
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nationale nut te willen dienen. Dat men dit woord „maatschappi) koos,
valt te verklaren naar analogie van zoovele andere genootschappen, welke
zich onder dezen titel het bevorderen van algemeene stoffelijke ot
cultureele belangen des volks tot doel gesteld hebben; kennen wi) niet
eveneens „maatschappijen" van nijverheid, van letterkunde, van landbouw van toonkunst etc? In dezen zin wordt dit woord dan ook nog
steeds onder onze Vlaamsche neven gebezigd wanneer er eenvoudig een
vereeniging" bedoeld wordt, terwijl in Noord-Nederland het spraakgebruik er geleidelijk een waarde aan heeft gegeven, die meer de beteekenis van „vennootschap" nadert.
,
j
i .^
En dat voorts het woord „heide" op den voorgrond werd geplaatst,
mag wel verklaard worden uit het Deensche voorbeeld hetwelk door
de onzen aanvankelijk is bestudeerd, alsmede uit de hier te lande
evengoed als daarginds aanwezige omstandigheid, dat men m de eerste
plaats het oog had op de tot dusverre verwaarloosde heidestreken.
Of er ooit voldoende aanleiding zal worden gevonden om den naam
der organisatie te herzien in den zin eener nauwkeuriger aanduiding
van doel en streven, is een vraag die schrijver dezes liever met onderzoekt laat staan beantwoordt. Het is daarmee gesteld als met zoo menige
andere niet geheel precieze titulatuur of benaming. Doch daarbi) mag
vooral niet uit het oog verloren worden dat zulk een woordcombinatie
langzamerhand een vasten klank heeft gekregen van een opzichzelfstaande waarde, zoodat men bij het zoeken naar een verbeterde formule
niet gaarne het voordeel van een eenmaal aanvaard spraakgebruik zou
willen missen. En ook van de Nederlandsche Heidemaatschappij kan
veilig gezegd worden dat haar naam gedurende een halve eeuw van
inspanning zulk een bepaalden klank, en stellig eveneens een van waarde,
heeft verworven.
Oorsprong en ontstaan
Aanleiding tot het stichten der Nederlandsche Heidemaatschappij is
geweest een algemeene economische crisis in de tachtiger jaren, waarbij
ook de landbouw het zwaar te verduren had. Evenals in de jongste crisis
was ook toen de werkloosheid groot, eveneens ten plattelande. Het oog
van eenige pioniers der ontginningsgedachte viel toen op de uitgestrekte
heidevelden en andere woeste gronden in ons land, die tot dusverre
veelal onverdeelbare eenheden van gemeenschappelijken dorpseigendom
hadden gevormd, als zgn. „mark", doch wier verdeeling en ontginning
zoo juist waren opengesteld door de „Markenwet" van 1886. Een
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bestudeering van overeenkomstige vraagstukken in Denemarken, op
initiatief van de Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw
ondernomen, leidde op 5 Januari 1888 op een vergadering te Arnhem
tot de oprichting van de Nederlandsche Heidemaatschappij als vereeniging tot bevordering van het algemeene belang. Als voorzitter trad op
Mr. C. ƒ. Sickesz, die als voorzitter van de Geldersch-Overijselsche
Maatschappij van Landbouw van groote stuwkracht had blijk gegeven.
Secretaris werd A. Staring, die dit tot 1932 gebleven is.
Nu kon men voortaan over een centrale organisatie beschikken, wier
bijzondere taak de ontginning van woeste gronden zou zijn, eenerzijds
ter wille van den bodem zelf, anderzijds ter tewerkstelling van de
werklooze arbeiders. En het zou dan ook een natuurlijke gang van zaken
geweest zijn indien deze Heidemaatschappij reeds aanstonds overstelpt
was geraakt met opdrachten van de Overheid of van particulieren, tot
het uitvoeren van omvangrijke werken op dit gebied. Maar in werkelijkheid is dit in een zeer langzaam tempo geschied; trouwens, het geheelé
apparaat der Heidemaatschappij bestond in den aanvang uit slechts één
ambtenaar, behoudens dan een Bestuur. De geldmiddelen waren uiterst
bescheiden en zoo moest reeds als een daad van beteekenis worden
beschouwd de aanschaffing van een paar ossenploegen, waarmee deze
jonge organisatie in de praktijk ging demonstreeren hoe men woeste
gronden kon omzetten in bosch, en niet zelden ook in akkerland of
weide. Dit voorbeeld trok de aandacht, en moedigde tot navolging aan.
Medestanders in de Mndeijaien
Dank zij het initiatief van enkele baanbrekers op het gebied van bodemverbetering is de Nederlandsche Heidemaatschappij toen gaandeweg
op dreef gebracht en tenslotte door de kinderziekten heengeholpen.
Soms waren dit grootgrondbezitters, die een gedeelte hunner landelijke
eigendommen ter beschikking stelden voor proefnemingen op velerlei
gebied; in menig geval toonden ook industrieelen zich bereid om
kapitaal te steken in het aankoopen van woeste gronden waarop de
nieuwere ontginningsdenkbeelden konden worden toegepast, onder
verruiming van de werkgelegenheid. In die tijden kende men een heele
generatie van bevorderaars, ja bepaald persoonlijke liefhebbers der
ontginning, een slag van menschen, die persoonlijke voldoening plachten
te putten uit het veredelen en beplanten van den bodem, en die naast
hun eigenlijke bezigheden een groot deel hunner levensvreugde vonden
in het scheppen en onderhouden van bosschen, cultuurgronden en
lil
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landgoederen. Uit die periode dient met dankbaarheid en sympathie
de wakkere voorhoede te worden herdacht dergenen, die hetzij als
grondbezitters en opdrachtgevers, hetzij als energieke en verdienstelijke
magistraten en bestuurders, of menigmaal uit beiderlei hoofde, het
streven der Heidemaatschappij hebben gesteund.
Aan al deze pioniers van het zegenbrengende werk, dat door de Nederlandsche Heidemaatschappij sinds vijftig jaar in steeds toenemenden
omvang is verricht, is thans, bij het passeeren van dezen in haar leven
zoo gewichtigen mijlpaal, een warm woord van oprechte hulde stellig
op zijn plaats.
Koninklijke belangstelling
Diepe erkentelijkheid is de Nederlandsche Heidemaatschappij verschuldigd aan ons Koninklijke Huis, hetwelk van den aanvang af blijken
heeft gegeven van levendige belangstelling in de te verrichten taak, en
doorloopend de tenuitvoerlegging van dit groote nationale werk heeft
willen prestigieeren door het beschermheerschap en andere eerefuncties
te willen aanvaarden.
Reeds Z. M. Koning Willem III, persoonlijk een overtuigd voorstander
van het nut hetwelk een stelselmatige ontginning voor ons geheele
gemeenebest meebrengt, en zelf dan ook een der grootste bodemontginners van ons land, is niet alleen als Beschermheer opgetreden,
doch heeft ook door belangrijke giften de werkzaamheid der Maatschappij gesteund.
Sindsdien hebben ook Koningin Emma, Koningin Wilhelmina, Prins
Hendrik, Prinses Juliana en Prins Bernhard Hun hooge bescherming
aan de Nederlandsche Heidemaatschappij ten deel doen vallen. Wijlen
Prins Hendrik is zelfs meer dan 25 jaar lang Eere-Voorzitter geweest,
zoodat aan Z. K. H. bij zijn jubileum als zoodanig de gouden medaille
van verdienste kon worden overhandigd.
Ledental en zeteJ
Het ledental der Nederlandsche Heidemaatschappij bedraagt thans,
met inbegrip van hare Hoofdafdeelingen, nagenoeg 9000.
Aanvankelijk opgericht te Arnhem heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij haren zetel reeds in i88g verplaatst naar Wageningen,
vanwaar zij evenwel in 1897 overging naar Utrecht. Tenslotte is zij in
1913 ter gelegenheid van haar zilveren jubileum verhuisd naar een
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eigen gebouw, door den architect de Bazel voor haar opgetrokken op
een fraai terrein aan den Apeldoornschen Weg te Arnhem. De grond
was door de Geldersche hoofdstad aan haar aangeboden. Het gebouw
is bekostigd uit giften, bijeengezameld onder het Nederlandsche volk,
waartoe met name de provincie Gelderland een belangrijke bijdrage
leverde.
Eens per jaar wordt er een Algemeene Vergadering gehouden, waaraan
ook excursies naar hare werken worden verbonden; dergelijke bezichtigingen, onder deskundige leiding en toelichting, blijken van groot nut
te zijn en krachtig bij te dragen tot het verspreiden van betere inzichten,
terwijl zij bovendien in hooge mate het aanzien der Maatschappij en de
belangstelling van derden in hare daden verhoogen. Uitbreiding van dit
excursiewezen tot breedere kringen onzer samenleving is dan ook een
vorm van expansie, waaraan de Nederlandsche Heidemaatschappij in
toenemende mate haar aandacht wijdt. Ook de plaatselijke afdeelingen
toonen zich terdege doordrongen van de beteekenis, welke eigen aanschouwing onder vakkundige leiding kan bezitten. Door het houden
van excursies en voordrachten trachten zij, ieder in eigen streek, de
belangstelling voor het werk der Nederlandsche Heidemaatschappij op
te wekken of te vergrooten. Voorts wordt er uit binnen- en buitenland
voortdurend bezoek ontvangen van belangstellenden in speciale onderdeden van het werk der Maatschappij, evenals ook zij zelf zich gaarne
doorloopend op de hoogte houdt van datgene wat elders wordt verricht.
Een schets dei samenstelling
De huidige structuur der Nederlandsche Heidemaatschappij verraadt in
menig trekje den historischen ontwikkelingsgang, want een lichaam dat
in zoo hooge mate rekening te houden heeft met de steeds zich
wijzigende nooden van de opeenvolgende tijdsgewrichten, en dat tevens
in zulk een nauwe voeling moet blijven met de praktijk des levens, en
dus menigmaal met zeer bescheiden bestanddeelen onzer volksgemeenschap, — zulk een organisatie heeft nauwelijks eenig heil te verwachten
van een forsche doch dan uiteraard starre indeeling naar regelen van
zuivere systematiek. Zij doet stellig beter door aansluiting te zoeken bij
iedere kleinere of grootere behoefte, hoe eenvoudig ook, welke zij op
haren weg ontmoet. En dit organische samenstel dat op het eerste
gezicht misschien wel eens den indruk maakt van uit allerlei brokjes te
zijn aaneengevoegd, gehoorzaamt in alle bestanddeelen wel degelijk aan
de eischen welke voor elk daarvan gesteld moeten worden. Zoodoende
133

mag men het totale beeld gerust beschouwen als een nauwluisterend
mechanisme, waarvan ieder onderdeeltje zorgvuldig is uitgedacht en
aangebracht.
Aan het hoofd van de Nederlandsche Heidemaatschappij staat een
Raad van Commissarissen, 25 in getal, deels gekozen op aanbeveling
van de afdeelingen, deels op voorstel van den Raad zelf. Tevens nemen
ambtshalve als commissaris zitting de voorzitters en ondervoorzitters
van de zgn. Hoofdafdeelingen.
Uit en door den Raad van Commissarissen wordt een Dagelijksch
Bestuur van 8 leden gekozen; de voorzitters der Hoofdafdeelingen
maken reeds ambtshalve deel uit van dit college.
Uit dit Dagelijksche Bestuur constitueert zich, onder leiding van den
voorzitter, een driemanschap als zgn. Kleine Commissie, ter wille van
het doorloopende contact met de Directie.
De Directie wordt gevormd door een Directeur met een of meer AdjunctDirecteuren, benevens een Adininistrateur.
De leden resp. begunstigers kunnen individueele personen zijn, doch
ook corporaties, overheidslichamen enz. Zij kunnen zich in territorialen
zin groepeeren tot afdeelingen, waarvan er dan ook een dertigtal zijn
gevormd, op verschillende plaatsen van het land.
De interne dienst van de Nederlandsche Heidemaatschappij is onderverdeeld in verschillende takken van dienst waarin de onderscheiden
werkzaamheden zijn ondergebracht. Aldus vinden wij een Algemeenen
Technischen Dienst en een Bemiddelingsdienst, elk met zoovele
onderafdeelingen als de aard der bemoeiingen wenschelijk doet voorkomen. Een soortgelijke afdeeling wordt gevormd door de Vischkweekerij, door den Cursus en door Algemeene Zaken en Administratie.
Van een min of meer overeenkomstige structuur, doch om bepaalde
redenen eenigszins los daarvan samengesteld en betiteld, zijn de drie
zgn. Hoofdafdeelingen, n.l. een voor de Zoetwatervisscherij, een voor
de Ruilverkaveling en een voor de Fruitteelt. Wij hebben deze reeds in
de vorige hoofdstukken aan het werk gezien.
De gedachte, welke bij het kiezen van deze gedaante eener „Hoofdafdeeling" heeft voorgezeten, wilde vooral rekening houden met de
feitelijke omstandigheid, dat de in die gevallen te vervullen taak in hoofdzaak ten goede kwam, en dus ook ten laste behoorde te komen, van
afzonderlijke categorieën van belanghebbenden. Aldus is er de voorkeur
aan gegeven om aan elk dezer groepen een zekere mate van zelfstandigheid toe te kennen, teneinde ook de hoogte der bijdragen enz. daarmee
.134
•J?

in harmonie te kunnen brengen; doch dan onder vol behoud van het
groote voordeel hetwelk gelegen is in het handhaven van een gemeenschappelijk front en in het gebruikmaken van een gezamenlijk beheersapparaat.
Geheel los van de al dan niet aanwezigheid van plaatselijke of gewestelijke Afdeelingen, alsmede van de drie Hoofdafdeelingen, is het grondgebied des lands door de Nederlandsche Heidemaatschappij ingedeeld
in een 25-tal zgn. Ambtsgebieden, wier gedaante en uitgestrektheid
geheel berusten op de practische eischen eener doeltreffende bewerking.
Elk van deze Ambtsgebieden wordt beheerd door een Hoofd, met zoovele ambtenaren en beambten als noodig blijkt. Onder den Algemeenen
Technischen Dienst te Arnhem ressorteert de leiding en het toezicht
op deze Ambtsgebieden, uitgeoefend door een vijftal Inspecteurs die elk
een evenredig aantal van deze Ambtsgebieden voor hun rekening nemen.
Hoe kwam men aan practische ervaring?
De kennis waarover de Heidemaatschappij op het oogenblik beschikt,
is uiteraard niet in één nacht slapen verkregen. Men is begonnen met
in oprechte onwetendheid aan te staren tegen groote problemen, welke
immers juist de aanleiding geweest waren om een lichaam als de
Nederlandsche Heidemaatschappij in het leven te roepen. Gaandeweg
heeft men, al zoekende en ploeterende, geleerd om allerlei moeilijkheden
onder de knie te krijgen. Natuurlijk is er voortdurend scherp gelet op
de vorderingen van de wetenschap, alsmede op datgene wat andere
volkeren van overeenkomstige onderwerpen terecht brachten. Vervolgens
is het goede, wat men in eigen land en in den vreemde geleerd en
afgekeken had, toegevoegd aan de ervaring welke de Heidemijers reeds
zelf op eigen bodem hadden verzameld.
In het licht van deze gestadige ontwikkeling van denkbeelden en practische ondervinding moeten wij, kinderen van een tijd waarin reeds
zoovele van die bezwaren overwonnen zijn, ons wel terdege hoeden voor
de gevolgtrekking dat dergelijke dingen eigenlijk doodeenvoudig zijn.
Vele van die oogenschijnlijk vanzelf marcheerende voorzieningen toch
hebben vijftig jaar geleden aan de eerste baanbrekers van dergelijke
werkwijzen soms heel wat hoofdbrekens gekost. Men wist menigmaal
niet hoe men een bepaald geval moest aanpakken. Neem eens de
duinbebossching, een onderwerp waarop Cats en Huyghens zich met
talent en hardnekkigheid hebben vastgebeten. Vader Cats legde op
Zorgvliet cirkelvormige walletjes aan, waardoor hij beschutting schiep
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voor het daarbinnen omsloten terrein; was dit eenmaal begroeid geraakt,
dan durfde hij weer een eindje verder te grijpen, om een nieuwe strook
rul zand „in te polderen". Zoo kroop zijn bebossching geleidelijk voort.
Maar nog heel wat moeilijker dan dit nuttige tijdverdrijf eens dichters
was de taak waarvoor de jonge Heidemaatschappij zich reeds enkele
jaren na haar ontstaan geplaatst zag, n.l. de overstuiving van de duinterreinen bij Schoorl te stuiten. Het mocht waarlijk een levensbelang
voor Nederland heeten dat onze lage landen niet de natuurlijke zeewering
der duinen kwamen te missen, noch ook door het zand der duinen
overwaaid raakten. Heel wat goede cultuurbodem werd door verstuiven
totaal onder het zand bedolven; voorts dreigde verzv/akking van de
duinketen als bolwerk tegen de golven der Noordzee. Maar wat men
daar ook plantte, alles ging dood. Langen tijd heette het dat deze
„Schoorler Nok" niet dicht te krijgen was. Intusschen gaven de taaie
werkers der Heidemaatschappij geen krimp. Het vraagstuk werd in
Denemarken en elders bestudeerd, zoowel wat de plantmethode en de
boomsoorten betreft, als ook voor zoover het de bestrijding van allerlei
ziekten en andere zorgen gold. Een diepwortelende dennensoort werd
uitgekozen, alsmede een diepgravend werktuig voor het planten. Heidebedekking werd toegepast, en aan het jonge wortelgestel een kans gegeven
om zich vast te nestelen. Zoo gelukte het tenslotte om zelfs de Schoorler
Nok te bedwingen. En wie daar tegenwoordig in dat sterk geaccidenteerde en fraai begroeide duinlandschap wandelt, kan zich nauwelijks
voorstellen wat een zorg en vasthoudendheid zulk een overwinning
vereischt heeft. Vooral niet wanneer men een eindje verder aan-
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schouwt hoe betrekkeHjk eenvoudig men dergehjke bebosschingen in
onzen tijd tot stand brengt, steunend op de ervaring dezer voorvechters, en gebruik makend van het beproefde materiaal dat door hen is
geselecteerd. Ook de Kootwijksche zandverstuivingen, een woestijn midden in ons vaderland, die evengoed een gevaar voor de omgeving aan
het worden was als bijv. wijlen de Haarlemmermeer, — eveneens deze
barre zandvlakte is veroverd in een tijd toen men nog in vele opzichten
aan het experimenteeren was met allerlei soort van werkmethoden en
plantgoed, en toen men nog voortdurend proeven moest nemen met
Schotsche en gewone grove dennen, met laricio, Oostenrijker en met
tal van andere soorten waarvan men vooruitgang hoopte te mogen
verwachten.
Steeds aanpassing aan nieuwe behoeften
Tot welk een omvang en in welk een verscheidenheid deze ondervinding
is opgegroeid, hebben wij in den loop van dit boek ieder oogenblik kunnen opmerken. Al werkende is de Heidemaatschappij telkens weer met
nieuwe consequenties in aanraking gekomen, en in elk van die gevallen
lag het voor de hand dat zij hare bemoeiingen dan ook daarover cing
uitstrekken. Maar wat op zulk een oogenblik volkomen begrijpelijk lijkt,
gaat op den duur tesamen een dusdanige veelsoortigheid vormen, dat
men zich verbaasd afvraagt, hoe dat alles bijeengekomen is, en hoe dit
gezamenlijk te overzien is. Bestrijding der iepenziekte naast bevordering
der zijdeteelt; propaganda voor compost, doch ook voor zoeten most;
ruilverkaveling en waterreiniging; visscherij en fruitteelt.... overal
vindt men de hand der Heidemaatschappij. Is het te verwonderen
indien een zoo veelzijdige organisatie, welke zich met zulk een gemak
aan iedere aanwezige situatie aanpast, grif voor bepaalde karweitjes te
hulp geroepen wordt daar waar men zelf niet op de uitvoering daarvan
ingesteld is? Zoo zien wij de Nederlandsche Heidemaatschappij voor
vele gemeenten en voor particuliere grondbezitters het beheer voeren
over hunne landelijke eigendommen, waarbij de Maatschappij dus eigenlijk optreedt als rentmeester. Dat zulk een beheer voor den principaal
van voordeel is, behoeft geen betoog; ook echter voor het bedrijf zelf is
deze vorm van exploitatie nuttig, want objecten van wijderen omvang
en van grootere verscheidenheid geven uiteraard een betere gelegenheid
om de beste werkmethode uit te kiezen en toe te passen dan dat dit voor
elk afzonderlijk bezit mogelijk is. Welke gemeente zou zich voor haarzelf
zulk een apparaat kunnen veroorloven! Wanneer zij dit alles door de
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Heidemaatschappij laat doen, dan staat deze met hare heele organisatie
er achter.
Bovendien kan deze mogehjkheid om grondbezit door zulke bekwame
handen te laten administreeren, ook van invloed zijn op de marktwaarde
van onroerende goederen, want onder deze omstandigheden behoeft
niemand zijn onkunde in agrarische aangelegenheden als een bezwaar
te beschouwen tegen het bezitten of verwerven van landelijke eigendommen. Als beleggingsobject is aldus ook het grondbezit binnen het bereik
van breedere kringen gebracht, onverschillig in welk gedeelte des lands;
want eveneens in dit opzicht is waarlijk niet alles heide: ook op de
Zeeuwsche klei voert de Heidemaatschappij het bewind over menige
vette hofstede. Niet zelden blijken landelijke eigendommen dan een
bezit te zijn waar de eigenaar zoo waarlijk ook persoonlijk veel voldoening
aan beleeft, want van de aanraking met de natuur is nog nooit iemand
slechter of minder gelukkig geworden. Het planten, het ontginnen, het
veredelen van den bodem, — ziedaar scheppend werk, in welks genot
thans iedereen kan deelen. Want de zorgen . . . . die neemt dan de
Nederlandsche Heidemaatschapij op zich.
Legaten en schenkingen
Naast haar normale inkomsten beschikt de Nederlandsche Heidemaatschappij tevens over de opbrengst van een vermogen, hetwelk zij in den
loop der jaren geleidelijk heeft zien aangroeien door schenkingen en
erflatingen. Dit is voor haar een zeer prettige toestand, want op deze
wijze kan zij doorloopend beschikken over eenige geldmiddelen voor het
verrichten van werkzaamheden waar geen inkomsten tegenoverstaan,
zooals wetenschappelijke onderzoekingen e.d. Soms heeft de erflater
reeds van tevoren een afzonderlijke bestemming aangeduid, soms ook
wijst de Heidemaatschappij zelf een bepaalde bron van inkomsten voor
een bepaald doel aan. Aldus zijn er gaandeweg eenige bijzondere fondsen
ontstaan, welke met hun allen een zeer gevarieerd terrein van werkzaamheid bestrijken, doch doorgaans een taak vervullen van propaganda voor
verbetering. Zoo is er een Mr. Eysselfonds, een Mr. Heringafonds, een
Odemfonds, een Boudewijnfonds, een Cursusfonds.
Oianjebond van Oide-fonds en Kwartgulden Vereeniging
Een zeer bijzonder fonds, dat stellig een afzonderlijke bespreking verdient, is het Oranjebond van Orde-fonds.
In 1893, toen ernstige woelingen onze samenleving in onrust brachten.
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was door een aantal welmeenende vaderlanders, onder de bezielende
aanvoering van Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede een vereeniging
tot stand gekomen, welke zich tot doel stelde, de gemoederen te doen
bedaren door den trek naar het platteland te bevorderen. Na eenig zoeken
naar een zoo expressief mogelijke omschrijving koos men ten slotte als
naam „Oranjebond van Orde". Aanvankelijk legde deze organisatie zich
toe op het aankoopen van stukjes grond, met het doel om daarop huisjes
te bouwen, en aldus de vestiging van bezadigde inwoners mogelijk te
maken. Gaandeweg nam de Bond echter ook het ontginnen van stuifzand en andere woeste gronden in zijn programma op; hiertoe werd
dan gebruik gemaakt van de diensten der Nederlandsche Heidemaatschappij, een verhouding die in den loop der jaren hoe langer hoe
vertrouwelijker werd. Inmiddels was op initiatief van Mej. B. L. W. van
der Hucht te 's-Gravenhage in 1894 ^^ „Kwartgulden-Vereeniging voor
Heide-Ontginning" opgericht, een vrouwenorganisatie welke zich voornamelijk tot doel stelde, den Oranjebond van Orde geldelijk te steunen.
Deze beide lichamen hebben eenige tientallen jaren hun philantropische
taak op lofwaardige wijze uitgevoerd, doch meer en meer was gebleken
dat het eigenlijke doel inmiddels wel in hoofdzaak bereikt was, althans
dat de Oranjebond van Orde en zijn zusje de Kwartgulden-Vereeniging
vrijwel alles hadden volbracht wat er in deze richting van hen verwacht
mocht worden. En om nu te voorkomen dat een initiatief met zulk een
eervollen staat van dienst van lieverlede zou uitdooven of misschien op
andere paden zou geraken, welke van de oorspronkelijke bedoeling wellicht zouden afwijken, is er in 1923 kordaatweg besloten om beide vereenigingen te ontbinden, en ter zake van hare bezittingen een overeenkomst
aan te gaan met de Nederlandsche Heidemaatschappij.
De getroffen regeling kwam in hoofdzaak daarop neer, dat het kapitaal
en de landelijke bezittingen van den Oranjebond van Orde in eigendom
overgingen aan de Heidemaatschappij, die er vervolgens een afzonderlijk
Oranjebond van Orde-fonds van gevormd heeft, doch tevens eenige verplichtingen op zich heeft genomen. Deze hebben o.m. betrekking op het
onderhoud van enkele kernlanderijen welke de opgeheven organisaties
bezaten, zooals het „Van der Huchtbosch" onder Ugchelen en het
„Nationaal Park 1813" op den Lemelerberg bij Ommen. Deze zorg nu
oefent de Heidemaatschappij sindsdien met groote piëteit jegens de
inmiddels overleden stichters uit. In het eveneens bij dfeze gelegenheid
overgenomen Drouwenerzand en in het van der Huchtbosch bij Ugchelen
herinnert op een der fraaiste plekjes van het aldaar geplante bosch een
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Hora Siccamabank aan den edelen menschenvriend. En op den Lemelerberg heeft de Heidemaatschappij den aanvankehjk aldaar opgestelden
antieken Nederlandschen Leeuw, wiens structuur er niet op berekend
was om zóó hevig aan de ruwheden van ons klimaat te worden blootgesteld, door een leeuw van meerdere robustheid doen vervangen. Daar
op die kruin van een van Nederland's fraaiste uitkijkheuvels, presideert
deze Leeuw thans over een liefelijk landschap van heidevelden en
boschhellingen, waar in den „Gedachtenishoek" tal van bekende landgenooten destijds door het planten van een boom of door het beschikbaarstellen van gelden hun naam hebben gehecht aan een nobel streven.
Aldus wordt dit historische plekje geleidelijk omgezet in een arboretum,
hetwelk thans tezamen met den als uitkijk gebezigden brandtoren en
met de theeschenkerij op den top, een aantrekkelijk onderdeel van het
programma vormt, voor het steeds toenemende aantal toeristen, dat dit
Heide-monument komt bezoeken.
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HOOGE BESCHERMING
De Maatschappi; staat onder Hooge Bescherming van;
H. M. Koningin Wilhelmina
H. K. H. Prinses Juliana
Z. K. H. Bernhard, Prins der Nederlanden
en zij genoot de Hooge Bescherming van:
Z. M. Koning Willem III
H. M. Koningin Emma
Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden
Z. K. H. Prins Hendrik was Eere-Voorzitter van 1905 tot 1934.
BESTUUR EN DIRECTIE VAN DE MAATSCHAPPIJ EN VAN HAAR
HOOFD AFDEELINGEN
De Raad van Comimssaiissen bestaat thans uit:
Benoemd in:
1902 Dr. H. J. Lovink, Voorzitter
1917 Mr. J. C. A. M. van de Mortel, Onder-Voorzitter
1910 A. A. Nengerman, ie Secretaris
1917 Jhr. W . H. de Beaufort
Dagelijksch Bestuur
1934 H. D. Louwes
1924 Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord
1928 Mr. W . J. M. Westerwoudt
1936 W . Gaastra
1917 Mr. J. F. Baron van Haersolte
1936 Mr. S. Baron van Heemstra
1935 H. Th. s' Jacob
1909 P. Kooy
1920 Dr. A. G. Kröller
1926 Mr. E. ter Kuile Hzn.
1908 Mr. W. M. van Lanschot
1930 A. H. Ledeboer
1922 G. van Leusen
1934 G. Nobel
1934 M. van Notten
1931 Prof. Ir. A. M. Sprenger
1930 Jhr. A. J. B. van Suchtelen van de Haare
1920 Jhr. Ir. L. F. Teixeira de Mattos
1929 Mr. P. W. H. Truyen
1926 Dr. J. G. Westra van Holthe
D. van Maaswinkel, 2e Secretaris
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De Directie bestaat thans uit:
Ir. J. P. van Lonkhuyzen, waarn. Directeur
D. van Maaswinkel, Administrateur
G. J. Born, Adj. Directeur
Dr. G. Houtzagers, Adj. Directeur
Voordien waren Voorzitter;
1888 Mr. C. J. Sickesz, afgetreden 23 Aug. 1889 (Eere-Voorzitter Aug. 1889
tot 1896)
1889 A. J. Blijdenstein, overleden Febr. 1896
1896 Mr. C. J. Sickesz, overleden 1904
1904 H. ƒ. Lovink, afgetreden 1907
1907 Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys de Beerenbrouck, afgetreden Febr. 1923
1923 A. W . J. J. Baron van Nagell, overleden Sept. 1936.
Onder-Voorzitter waren:
1888 A. ƒ. Blijdenstein, benoemd tot Voorzitter Aug. 1889
1889 Mr. A. van Rijckevorsel, overleden 1908
1908 A. W . J. J. Baron van Nagell, benoemd tot Voorzitter Juni 1923
1923 Dr. H. J. Lovink, benoemd tot Voorzitter Dec. 1936.
Secretaris waren:
1888 J. A. Staring, overleden Maart 1932
1932 Mr. J. C. A. M. van de Mortel, ie Secretaris. Benoemd tot OnderVoorzitter in Febr. 1937.
Commissaiis waren:
1888 J. E. Scholten, Groningen, bedankt 1892
1888 Joh. Bieruma Oosting, Leeuwarden, overleden 1902
1888 Mr. D. J. R. Brants, Heerenveen, overleden 1907
1888 F. B. Löhnis, Lid Dagelijksch Bestuur 1888, overleden 1927
1888 C. Ph. Ebbinge Wubben, Vries, bedankt 1890
1888 Mr. G. W . Baron de Vos van Steenwijk, de Wijk, overleden Jan. 1890
1888 A. J. Blijdenstein, Enschede, Voorzitter 1889, overleden Febr. 1896
1888 Mr. A. van Naamen van Eemnes, Zwolle, bedankt 1895
1888 Mr. C. J. Sickesz, de Cloese bij Lochem, Voorzitter 1888/89, herbenoemd
1896, overleden 1904
1888 A. W. J. J. Baron van Nagell, Barneveld, Lid Dagelijksch Bestuur 1889,
Onder-Voorzitter 1908, Voorzitter 1923, overleden 1936
1888 G. E. H. Tutein Nolthenius, Apeldoorn, Lid Dagelijksch Bestuur 1888,
overleden 1930
1888 L. Meijer, 's-Heerenberg, overleden Jan. 1911
1888 Mr. W . H. de Beaufort, Leusden, bedankt 1895
1888 Mr. J. H. Schober, Putten, overleden 1902
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1888
1888
1888
1888
1888
1890
1890
1892
1892
1893
1894
1894
1895
1895
1896
1896
1897
1897
1899
1900
1900
1901
1901
1902
1904
1905
1905
1906
1909

Mr. G. van Tienhoven, Haarlem, overleden 1914
W . A. Hattinga Raven, 's-Gravenhage, bedankt 1905
Jhr. Mr. W . Elout van Soeterwoude, 's-Gravenhage, bedankt 1900
Mr. Alph. van Rijckevorsel, Bokstel, Lid Dagelijksch Bestuur 1888,
Onder-Voorzitter 1889, overleden Aug. 1908
F. P. G. ƒ. Guypers Storm, Ginneken, bedankt 1895
Jules Magnée, Vliek, overleden 1892
Mr. J. Linthorst Homan, Assen, bedankt 1893
G. Vas Visser, Amsterdam, bedankt 1907
Mr. O. Beerenbroek, Roermond, bedankt 1894
Mr. B. van Royen, Groningen, overleden 1894
ƒ. Blom, Meppel, bedankt 1897
Mr. P. F. A. Gremers, Roermond, bedankt 1900
^^- A. O. H. Tellegen, Rotterdam, bedankt 1899
H. L. A. van den Wall Bake, Utrecht, overleden 1909
Mr. M. Tydeman, Breda, overleden 1916
A. Ledeboer, Enschede, overleden 1897
W . F. Leemans, 's-Gravenhage, bedankt 1911
Mr. M. Oldenhuis Gratama, Zutphen, overleden 1900
^ - J- V3" Heek, Enschede, bedankt 1912
Jhr. Mr. W . Alberda van Ekenstein, Groningen, bedankt 1900
Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys de Beerenbrouck, Maastricht, Voorzitter 1907
D. F. A. Bauduin, 's-Gravenhage, overleden 1910
J. Blom, Meppel, overleden Juli 1919
Mr. F. van der Tuuk, Groningen, overleden Dec. 1916
Mr. W . J. van Weideren Baron Rengers, Leeuwarden, overleden 1916
H. B. Bhjdenstein, Enschede, overleden 1919
K.Gzn. de Boer, Assendelft, bedankt 1933
A. Draisma de Vries, Franeker, bedankt Sept. 1929
S. G. Korteweg, 's-Gravenhage, Lid Dagelijksch Bestuur 1908, overleden
Sept. 1916
F. B. s'Jacob, Staverden, Lid Dagelijksch Bestuur 1916, overleden Maart
1935

1909 G. J. Kroef, Gorinchem, overleden 1921
1910 J. T. Gremer, Santpoort, bedankt 1922
1911 F. L. S. F. Baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen te Zuilen,
bedankt 1921
1911 Mr. W . S. J. van Waterschoot van der Gracht, Amsterdam, bedankt 1920
1912 H. J. H. Gelderman, Oldenzaal, overleden Juli 1933
1914 Dr. P. Wellenbergh, 's-Gravenhage, overleden Dec. 1916
1915 Mr. R. A. Fockema, Baarn, bedankt Aug. 1927
1917 J. Bs. Westerdijk, Uithuizermeeden, overleden Febr. 1934
1917 H. J. E. van Heek, Enschede, bedankt Aug. 1927
1921 H. Aalderink, Groningen, bedankt 1935
1922 G. Spaan, Amsterdam, bedankt 1932
1923 Dr. J. Th. Oudemans, Putten (Vel.), overleden Febr. 1934

1926 Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, Suideras bij Vorden, overleden April 1936
1929 Jhr. H. W. de Blocq van Scheltinga, Velp (G.), overleden Aug. 1933.
Directieleden waren;
G. E. H. Tutein Nolthenius, Waarnemend Directeur, 1888
L. R. Brants, Directeur, 15 September 1889 tot 1 Juli 1892
W . Bleij, Adj. Directeur, 15 September 1889 tot 31 Januari i8go
H. J. Lovink, Adj. Directeur, 1 Mei 1891, Waarnemend Directeur, 1 Juli 1892,
Directeur, 15 Dec. 1892 tot 1 Nov. 1901
E. D. van Dissel, Adj. Directeur, 27 Dec. 1899, Waarnemend Directeur, 1 Nov.
1901 tot 30 Juni 1902, Inspecteur Chef Afd. Boschwezen, 1 Juli 1902 tot
16 Febr. 1905
A. A. Nengerman, Adj. Directeur, 27 Dec. 1899, Waarnemend Directeur, 1 Nov.
1901 tot 30 Juni 1902, Directeur, 1 Juli 1902 tot 1 Jan. 1910
J. P. van Lonkhuyzen, Adj. Directeur, 28 Juni 1905, ie Adj. Directeur, Chef Afd.
Boschwezen, 1 Jan. 1909, Directeur, 1 Jan. 1910 tot 6 April 1936
J. G. Bessem, 2e Adj. Directeur, Chef Afd. Bevloeiing en Grondverb., 1 Jan. 1909,
Adj. Directeur, 1 Jan. 1910 tot 1 Febr. 1920
T. van Maanen, Adj. Directeur, 1 Febr. 1920, Directeur, 6 April 1936, overleden
8 Maart 1937
J. C. Noot, Administrateur, i Sept. 1892 tot 30 Juni 1906.
BESTUUR HOOFDAFDEELING „ZOETWATERVISSCHERIJ"
Mr. J. C. A. M. van de Mortel, Tilburg, Voorzitter
P. Kooy, Ravenswaay, Onder-Voorzitter
W. Gaastra, Jutrijp, Ónder-Voorzitter
J. C. G. Bos, Groningen
T. H. Ceelen, Gorinchem
W. Dil Jzn., Zaandam
J. Joh. Klop, Hardinxveld
Br. Kwakman, Volendam
P. Schüngel, Hoenza-Driel
G. Udo Gzn., Heerewaarden
M. W. Visser, Ossenzijl
Jac. de Visser, Moerdijk

\
j
j
f
> Bestuursleden
l
1
I
'

Ir. J. P. van Lonkhuyzen, Arnhem, ie Secretaris
A. Brink, Arnhem, 2e Secretaris.
BESTUUR HOOFDAFDEELING „FRUITTEELT"
Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord, Zeist, Voorzitter
G. van Leusen, Frederiksoord, Onder-Voorzitter
Prof. Ir. A. M. Sprenger, Wageningen, Onder-Voorzitter.
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A. Booy, Ochten
J. Craandijk, Elst
H. A. Hanken, Wilhelminadorp
A. V. d. Have, Kapelle-Biezelinge
M. Speelman, Rotterdam
A. W. van Sprang, Heiningen
R. H. Steenbeek, de Meern
Jhr. Mr. G. Ruys de Beerenbrouck, Holtum-Born

Bestuursleden

Ir. J. P. van Lonkhuyzen, Arnhem, le Secretaris
R. Lijsten, Arnhem, 2e Secretaris.
BESTUUR HOOFDAFDEELING „RUILVERKAVELING".
H. D. Louwes, Westpolder-Ulrum (Gr.), Voorzitter
J. C. van Beek, Deurne
E. de Boer, Deventer
Dr. Ir. W. J. Droesen, Roermond
J. J. G. S. Falkena, Heerenveen
Mr. J. F. Baron van Haersolte, Dalfsen
Mr. H. Iwema, Den Haag
L. Nysingh, De Wijk bij Meppel
Mr. W. }. M. Westerwoudt, Óverveen

Bestuursleden

Ir. J. P. van Lonkhuyzen, Arnhem, Secretaris.
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V

Dr. H. J. LOVINK
Lid \'an \'erdiciistc. Voorzitter

Mr. J. C. A. M. \'AN DE MORTEL
Ondcr-voorzittcr; Voorzitter Hoofdafd. Zoctnaterxisscherij

A. A. Nl'.NGERMAN
Lid Dag. Bestuur, iste Secretaris

Jhr. \ \ ' . H. DE BEAUEORT
Lid Dag. Be.stuur

II. D. LOUWKS
Voorzitter Hoofdafd. RuiK'crkavcling
Lid Dag. Bestuur

Jhr. G. V. \'AN TETS VAN
GOIDSCHALXOORD
Voorz. Hoofdafd. Fruitteelt, Lid Dag. Bestuur

Mr. \\". J. M. W K S T E R W O U D T
Lid Dag. Bestuur

\\". CJAASTRA,
Ondcr-\oorz. Hoofdafd. Zoetwatcrvisscherij

Mr. I. F. BARON \ A N

IIAI.RSOLTE

II. 'I'll. s'lACOB

Mr. S. BARON \'AN IIEFATSTRA

P. KOOY
OiKlcr-\oorz. Iloofdafd. Zoctwatcrvissclierij

Dr. A. G. KROLLER

Mr. E. TER KUILE 11/

Mr. W'. M. \'AN LAXSCHOT

A. II. I.EDEBOER

G. VAN LEUSEN
Onder-\'0orzitter Hoofdafd. Fruitteelt

M. VAN NOTTEN

G. NOBEL

Prof. Ir. A. M. SPRENGER
Onder-voorzitter Hoofdafd. Eruitteelt

Jhr. A. J. B. \'AN SUCHTELEN
VAN DE IIAARE

Mr. P. \\'. H. TRUYEN

f,

Jhr. Ir. L. F. TEIXEIRA DE MATTOS

Dr. ƒ. G. WESTRA VAX IIOL'I'HE

'i4.

Ir. J. P. VAN LONKHUYZEN
Directeur

D. VAN MAASW'INKEL
Administrateur; le Seeretaris

G. J. BORN
Adj. Directeur

Dr. G. HOUTZAGERS
Adj. Directeur

EENIGE BELANGRIJKE RAPPORTEN IN DEN LOOP DER
JAREN UITGEBRACHT DOOR DE NEDERLANDSCHE
HEIDEMAATSCHAPPIJ
Onderzoek ingesteld omtrent de boschbeplanting en op de Zeeduinen aan Noorden Oostzee, door een Commissie bestaande uit den Voorzitter der Nederlandsche
Heidemaatschappij A. J. Blijdenstein en den Directeur L. R. Brants.
Ontwerp voor een beplanting van een gedeelte der duinen onder Schoor!.
Rapport der Commissie van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw over de middelen ter bevordering der kunstmatige vischteelt in Nederland.
Rapport omtrent de uitvoerbaarheid om, met benuttiging van het door de fabrieken afgevoerd vuil water, de gronden der Gemeente Tilburg, met name de Witsie,
met vrucht te bevloeien.
Rapport der commissie omtrent de wijze waarop kleine sorteeringen hout het best
ter markt kunnen gebracht worden.
Rapport uitgebracht door het Dagelijksch Bestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij aan de Provinciale Staten van Drenthe, omtrent een onderzoek
naar den aard der woeste gronden in die Provincie.
Rapport uitgebracht door de Directie der Nederlandsche Heidemaatschappij
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, over onttrekking van water aan
de duinen in verband met de watervoorziening in de steden.
Rapport, uitgebracht door de Commissie, belast met de beantwoording van de
vraag: „Welke wettelijke bepalingen dienen er van Regeeringswege in het leven te
worden geroepen ter beteugeling van het brandgevaar voor heide en boschgronden
en in het bijzonder voor die, grenzende aan spoor- en tramwegen?"
Rapport van de Commissie belast met het uitbrengen van advies over het voorstel der Regeering betreffende bebossching van woeste Gemeente-gronden.
Rapport, uitgebracht aan het Dagelijksch Bestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij door de Commissie voor het onderzoek der Exotische Coniferen in
Nederland.
Rapport aan het Dagelijksch Bestuur der Zuiderzee-Vereeniging inzake visscherij
van het toekomstige IJsselmeer en daarbij betrokken polders.
Verslag omtrent den toestand der ontginningen in Nederland met vermelding
van de middelen, die aangewend kunnen worden, om de ontginning te bevorderen.
Reglement voor de controle op de herkomst van zaden en planten van groveden
(Pinus silvestris), ingesteld door de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem.
Onderzoek naar de uitkomsten verkregen met de cultuur van den Oostenrijkschen
den en den Corsikaanschen den in Nederland.
Rapport 1930 van een Commissie ter bestudeering van het boschbrandvraagstuk.
Onderzoek naar de uitkomsten verkregen met de cultuur van den Lariks in
Nederland.
Rapport van de'„Commissie voor bemestings- en grondverbeteringsproeven in
den boschbouw".
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